
 
 
 
                                                                                                                                                
 
 
 
 

UCHWAŁA NR  144/XXVI/2016 
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia  23 czerwca 2016 r.  
 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
na lata 2016 – 2026  

 
 
  Na podstawie oraz art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r .poz. 446) oraz art. 

226, 227, 228, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póżn.zm.), uchwala się, co 

następuje: 
 

 
   § 1. W uchwale Nr 87/XVII/2015 Rady Miasta Podkowa 

Leśna z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Podkowa Leśna na lata 2016 - 2026 

wprowadza się następujące zmiany: 

 
1) Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Podkowa Leśna na lata 2016 - 2026 

otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej 

uchwały; 

 

2) Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Podkowa Leśna na lata 2016 - 2026 

otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

 
  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

            
 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                

Przewodniczący Rady Miasta 

 Podkowa Leśna  

/-/ 

Grzegorz Smoliński 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Objaśnienia do Uchwały Nr  144/XXVI/2016 
Rady Miasta Podkowa Leśna  

z dnia  23 czerwca 2016 r. 

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

na lata 2016 - 2026 
 

 

     

W załączniku Nr 1:  
Zwiększono dochody na zadania zlecone łącznie o kwotę 57.363,00 zł  w tym; 

52.746,00 na zakup podręczników 

     117,00  na składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne 

  4.500,00  na zasiłki celowe dla cudzoziemców 

 

Zwiększono wydatki  na zadania zlecone łącznie o kwotę 57.363,00 zł w tym; 

52.746,00 na zakup podręczników 

     117,00  na składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne 

  4.500,00  na zasiłki celowe dla  cudzoziemców 

 

 

W załączniku nr 2  
 W przedsięwzięciach o numerach   1.1.1.1  ;  1.1.2.1   ;   1.3.1.1  ;   1.3.2.1 kolumnę „limity 

zobowiązań” pomniejszono o wartość podpisanych umów. 

 

Utworzono nowe przedsięwzięcie pn. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego” na lata 2016-2018 w kwotach limitów odpowiednio 50.000,00 zł,  50.000,00 zł i 

20.000,00  zł. 

 

Zwiększono limit na przedsięwzięciu pn. „Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego i sieci NN oraz 

modernizacja i budowa sieci oświetlenia w mieście” w roku 2016 do kwoty 1.200.000,00 zł. 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                

Przewodniczący Rady Miasta 

 Podkowa Leśna  

/-/ 

Grzegorz Smoliński 

 


