UCHWAŁA NR 108/XIV/11
RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego
na lata 2011-2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku
z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169-171 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Otwockiego
na lata 2011-2022 zgodnie z:
1) załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej;
2) załącznikiem Nr 2 Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach;
3) załącznikiem Nr 3 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2022;
4) załącznikiem Nr 4 Informacja Zarządu o relacji z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych.
§ 2. UpowaŜnia się Zarząd Powiatu do:
1) zaciągania zobowiązań:
a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku budŜetowym i w latach następnych jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające
płatności wykraczają poza rok budŜetowy, ujętych w załączniku Nr 3;
2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania
zobowiązań, o których mowa w pkt 1.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa
Powiatowego w Otwocku.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Tomasz Atłowski

Uzasadnienie
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2011-2022
zaktualizowano planowane kwoty dochodów i wydatków, w tym bieŜących i majątkowych
w roku 2011-2022 zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budŜetu powiatu otwockiego
na rok bieŜący oraz projektu budŜetu na 2012 r. W związku z oszczędnościami po przetargu
na termomodernizację budynków Przychodni Rejonowej ZP ZOZ w Otwocku, przy ul.
Mickiewicza 8 i Armii Krajowej 3 oraz zmniejszeniem poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu
i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2011 r. zmieniły się kwoty rozchodów w zakresie spłat
rat kapitałowych oraz planowanych odsetek z tytułu kredytów i poŜyczek.
W załączniku Nr 3 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2022
dokonano następujących zmian:
1) dostosowano wydatki projektu „Sprawni i Samodzielni” w 2012 r. do kwoty
zaplanowanej w projekcie budŜetu na 2012 r. Zmniejszeniu uległa kwota
zaplanowana na rok 2013, natomiast nie zmieniły się łączne nakłady finansowe
przedsięwzięcia;
2) dostosowano kwoty dotacji dla Województwa Mazowieckiego na pogramy pn.
„Rozwój elektronicznej
administracji
w
samorządach
województwa
mazowieckiego
wspomagającej
niwelowanie
dwudzielności
potencjału
województwa” oraz „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa
mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki
opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”
do kwot zaplanowanych przez Urząd Marszałkowski w Warszawie i przyjętych
do projektu budŜetu powiatu na 2012 r.;
3) zmieniono wydatki zadania: „Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy
ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby starostwa
i jednostek organizacyjnych powiatu” dostosowując je do kwot zaplanowanych
w budŜecie powiatu na 2011 r. i projekcie budŜetu na 2012 r.;
4) zwiększono wydatki związane z uczestnictwem w Systemie Zarządzania Jakością
ISO 9001 doliczając koszt podróŜy audytorów w 2011 r. w kwocie 762 zł zgodnie
z umową Nr 2596/I/2/11;
5) zmieniono wydatki zaplanowane na usługi kominiarskie w Oświacie Powiatowej
zgodnie z umową z dn. 09.09.10 r.;
6) wprowadzono umowę Nr 187/KT/2011 na dostawę dokumentów komunikacyjnych
zawartą w 2011 r. na okres 3 lat na ogólną sumę 2.900.000 zł;
7) wprowadzono umowę Nr BAG.2501.1.2011 dotyczącą najmu pomieszczenia
biurowego z przeznaczeniem na prowadzenie „Punktu paszportowego” zawartą
w 2011 r. na okres 3 lat na ogólną sumę 11.070 zł;
8) wprowadzono umowę Nr 21148 dotyczącą wywozu nieczystości stałych zawartą
w 2011 r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku na okres 3 lat na ogólną sumę
2.520 zł;
9) wprowadzono umowę z dn. 31.08.11 r. dotyczącą monitoringu siedziby
Powiatowego Urzędu Pracy zawartą w 2011 r. na okres 3 lat na ogólną sumę
2.214 zł.
PowyŜsze zmiany wpłynęły na aktualny poziom wskaźnika obsługi zadłuŜenia
w 2011 r., zachowując jednocześnie relację z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych, ujętą w załączniku Nr 4.
Przewodniczący Rady
Tomasz Atłowski

