
   
                                                                                                                             

                                                                                                      
                                                                                                             

UCHWAŁA Nr   266 /XLI/2017 
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia   26 października 2017   
 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
na lata 2017 – 2027  

 
 
 
 
  Na podstawie oraz art. 18, ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r .poz. 446 z 

późn. zm.) oraz art. 226, art. 227,art. 228, art.229, art.230, art.231 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), uchwala, co następuje: 
 

 
§ 1.  W uchwale Nr 202/XXXIII/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z 

dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Podkowa Leśna na lata 2017 - 2027 wprowadza 

się następujące zmiany: 
 
1) Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Podkowa Leśna na lata 2017 - 2027 

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 2017 - 2027 

otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej 

uchwały. 
 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Wojciech Żółtowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     

                                                                                                  
                                                                                                                                            

 
 



                                                                           
 
 

Objaśnienia do Uchwały Nr   266/XLI /2017 
Rady Miasta Podkowa Leśna  

z dnia  26  października  2017 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

na lata 2017 – 2027 
 
 

 
W załączniku Nr 1:  
Dokonano zwiększenia planu dochodów w związku z uzyskanymi informacjami o zmianach w 

dotacjach na zadania zlecone, dotacjach na zadania własne łącznie o kwotę 115.547,00 z zakresu 

działań pomocy społecznej. 

 

Plan dochodów bieżących wzrósł do kwoty 29.033.634,00 a plan dochodów majątkowych wynosi 

1.797.772,66 zł. 

 

W związku ze wzrostem planu dochodów wzrósł plan wydatków. Plan wydatków bieżących wzrósł 

do kwoty 26.665.288,32, plan wydatków majątkowych wynosi 10.233.772,66 zł. 

 

 

W załączniku Nr 2 
Na przedsięwzięciu (1.3.2.2) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i budowę 

dróg w mieście (Warszawska, Szpaków, Wróbla, Kukułek,Błońska, Helenowska, Sarnia, Sosnowa, 

Cicha, Grabowa, Topolowa, Mickiewicza, Ejsmonda, Sasanek, Głogów, Storczyków) wydłużono 

okres realizacji  do roku 2018. Wpisano limit wydatków w 2018 roku 182.000 zł. 

 

Na przedsięwzięciu (1.3.2.3) pn. „Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego i sieci NN oraz 

modernizacja i budowa sieci oświetlenia w mieście” zwiększono limit wydatków w 2017 r o kwotę 

10.000 tj. do kwoty 210.000 zł oraz zwiększono limit wydatków w 2018 roku o kwotę 10.000 zł., tj. 

do kwoty 210.000 zł. 

 

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie (1.3.2.7) pn. „Dokumentacja projektowa "Trakt rowerowy 

WKD Główna-granica miasta ul. Podleśna" na lata 2017-2018. Limit wydatków na poszczególne lata 

11.247,12 zł. 

 

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie (1.3.2.8) pn.” Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta w 

tym miedzy innymi: Bobrowa, Głogów, Grabowa, Kościelna, Kwiatowa, Mickiewicza, 

Modrzewiowa, Sasanek, Sosnowa, Topolowa, Dębowa. W 2017 roku nie przewidziano wydatków  

W latach 2018-2021 wprowadzono limity wydatków po 2.500.000 zł w każdym roku.  

 

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie (1.3.2.9) pn. „Wykonanie organizacji ruchu, dokumentacji 

projektowej, technicznej związanej z budową, przebudową ulic, ciągów pieszo-jezdnych, ścieżek 

rowerowych na terenie miasta m.in. ul. Iwaszkiewicza (końcówka wraz z zawrotką), Al. Lipowa 

(część nieutwardzona), Kwiatowa (projekt zamienny dla odcinka Storczyków-Czeremchowa), Sójek, 

Miejska, Lotnicza”. Wprowadzono limit w 2017 roku 66.420,00, w 2018 roku 210.000 oraz w 2018 

r. 210.000. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Wojciech Żółtowski 

 


