Uchwała Nr 60/IX/2007
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 29/V/2007 z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu
powiatu na rok 2007.
UCHWAŁA NR 60/IX/2007
RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 14 sierpnia 2007 r.
zmieniająca uchwałę Nr 29/V/2007 z dnia 29 marca 2007 roku
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2007.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art.165, 166, 167,168, art. 184 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się,
co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr 29/V/2007 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia
budżetu powiatu na rok 2007 wprowadza się następującą zmianę:
W § 2 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3c”
§ 2.
Załącznik Nr 3c, o którym mowa w § 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4.
Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Otwocku.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
Wskazanie potrzeby podjęcia uchwały:
Zasadne jest przyjęcie uchwały Rady Powiatu umożliwiającej wykonanie obowiązku wynikającego z treści
art. 206 ust.4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2005 r. Nr 249, poz.
2104 z późn. zm.), w brzmieniu:
Art. 206. 1. Programy operacyjne ujmowane są w załączniku do ustawy budżetowej.
2. Dla każdego programu operacyjnego w załączniku, o którym mowa w ust. 1, określa się:
1) instytucję zarządzającą;
2) środki na realizację programu, w tym:
a) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
b) środki pochodzące z budżetu państwa,
c) środki pochodzące z budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
d) inne publiczne środki krajowe,
e) inne środki;
3) planowane w roku budżetowym i kolejnych dwóch latach dochody budżetu państwa z tytułu wpływu
środków z budżetu Unii Europejskiej;
4) planowane w roku budżetowym i kolejnych dwóch latach wydatki na realizację programu, w
szczegółowości określonej w pkt 2;
5) plan wydatków budżetu państwa w roku budżetowym na finansowanie programów, w szczegółowości
klasyfikacji budżetowej: część, dział, rozdział.
3. Środki, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. c, są określane w uchwałach organu stanowiącego jednostki
samorządu terytorialnego.
4. W terminie do dnia 15 sierpnia gminy i powiaty realizujące programy operacyjne przedkładają zarządowi
województwa informację o środkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. c, planowanych na realizację
programów operacyjnych wynikających z uchwał.
Zgodnie z art. 206 Powiat realizujący (zamierzający realizować) programy operacyjne, ma obowiązek
przedłożenia Zarządowi Województwa, do dnia 15 sierpnia informacji o środkach pochodzących z budżetów
jednostek samorządu terytorialnego określonych w uchwałach organu stanowiącego jednostkę samorządu
terytorialnego, planowanych na realizację programów operacyjnych.
Należy mieć na względzie, iż Zarząd Województwa Mazowieckiego (pismem z 3 sierpnia 2007r.) zwrócił się
pisemnie z prośbą o przekazanie do Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego informacji dotyczącej
wielkości planowanych w latach 2008-2010, wydatków (płatności) w ramach poszczególnych programów
operacyjnych realizowanych w województwie mazowieckim (Regionalny Program Operacyjny Województwa
Mazowieckiego na lata 2007-2013, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program Operacyjny
Innowacyjna Gospodarka, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju
Regionalnego, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich).
Co prawda brak jest jednoznacznej interpretacji art. 206 pomimo tego, że do 15 sierpnia, czyli do
ostatecznego terminu składania informacji o wydatkach planowanych na realizację programów
operacyjnych w latach 2008 – 2010 pozostało zaledwie kilka dni, wciąż więcej jest pytań niż odpowiedzi.
Dotychczas w ministerstwie rozwoju regionalnego powstał jedynie projekt interpretacji art. 206 uofp,
zgodnie z którym urzędy marszałkowskie nie muszą zasięgać informacji gmin i powiatów aby zrealizować
ten artykuł. Z drugiej jednak strony ustawa wprowadza obowiązek, którego wykonanie ciąży na
samorządzie wojewódzkim. Z tą interpretacją nie do końca zgadza się resort finansów - niestety nie jest
jeszcze znana wykładnia MF.

jeszcze znana wykładnia MF.
Tym niemniej, w celu uniknięcia ewentualnych problemów zasadne jest rozwiązanie powyższego problemu
poprzez przyjęcie stosownej uchwały, w sprawie WPI.
Oczekiwane skutki społeczne:
Podjęcie uchwały umożliwi przekazanie do Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego informacji
dotyczącej wielkości planowanych w latach 2008-2010, wydatków (płatności) w ramach poszczególnych
programów operacyjnych realizowanych w województwie mazowieckim przez Powiat Otwocki, co ułatwi
ubieganie się o dotacje z funduszy unijnych.
Skutki finansowe uchwały i źródła ich pokrycia.
W obecnym czasie przyjęcie uchwały nie rodzi nowych skutków finansowych.
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 206 ust 2 pkt 2 lit e; ust 3 i 4 ustawy o finansach publicznych powiat w terminie do 15
sierpnia powinien przedłożyć Zarządowi Województwa informację o środkach pochodzących z własnych
budżetów na realizację programów operacyjnych w roku budżetowym i kolejnych dwóch latach.
Ponieważ powiat na dzień dzisiejszy nie zakończył opracowania WPI i nie przyjął WPI stosowną uchwałą
organu stanowiącego, należy skorzystać w tym przypadku z art. 166 ustawy o finansach publicznych i
określić limit wydatków na zadania inwestycyjne na lata 2007-2010 zgodnie z żądaniem Urzędu
Marszałkowskiego, który zobowiązany jest zgłosić zapotrzebowanie na środki strukturalne na te lata do
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
Stąd niezbędne jest podjęcie stosownej uchwały przyjmującej zadanie do realizacji ze środków
strukturalnych aby nie zostać pominiętym w ich rozdziale.

