UCHWAŁA Nr 279/XLIII/2017
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 21 grudnia 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 2017 r .poz. 1875 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
2017 r. poz. 2077 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.

Przewodnicząca Rady Miasta
Podkowa Leśna
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Objaśnienia do Uchwały Nr 279/XLIII /2017
Rady Miasta Podkowa Leśna
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2017 – 2027

W załączniku Nr 1:
W związku z urealnieniem planu dochodów i wydatków wpisano planowane kwoty w WPF.
Zmniejszono deficyt w 2017 roku do kwoty 2.853.359,66 zł.
Wprowadzono w 2017 r przychody w wysokości 3.697.925,70 wynikające z wolnych środków.
Wolne środki pokryją deficyt oraz planowane rozchody w wysokości 844.566,04 zł.
W załączniku Nr 2
Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach urealniając wykonanie za 2017 rok oraz zmieniając
limity na kolejne lata.
Przedsięwzięcie 1.1.2.1 „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji j.s.t. w ramach EOG”
wprowadzono limit na 2018 rok w kwocie 50.000 zł.
Przedsięwzięcie 1.1.2.2 „ Projekt pn."Podkowa Leśna dociepla budynki użyteczności publicznej"
zmniejszono limit na 2017 r do kwoty „0” oraz wprowadzono limit na 2018 r w kwocie 400.000 zł.
Przedsięwzięcie 1.1.2.3 Projekt pn."P&R w Podkowie Leśnej-ekologia, mobilność, styl życia"
zmniejszono lim it w 2017 r do kwoty 532.060 oraz wprowadzono limit na 2018 rok w kwocie
170.000
Przedsięwzięcie 1.1.2.4 Pojekt pn."Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy
południowo-zachodniej Warszawskiego Obszary Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego
Systemu Tras Rowerowych-Etap1- na obszarze Miasta Podkowa Leśna. Zmniejszono limit na 2017 r
do kwoty „0” oraz wprowadzono limit na 2018 rok w wysokości 3.660.000.
Przedsięwzięcie 1.3.1.2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Zmieniono limit na 2018 rok do kwoty 167.000 zł.
Przedsięwzięcie 1.3.1.3 Wykonanie i uruchomienie
systemu zdalnego odczytu danych z
wodomierzy ( w tym m.in.: wymiana wodomierzy z nakładkami, koszt instalacji koncentratorów
aktywacji, koszt wdrożenia i eksploatacji systemu). Zmniejszono limit w 2017 roku do kwoty
320.000 oraz wprowadzono limity na lata 2018-2022 odpowiednio w wysokości 120.000 oraz po
90.000 od roku 2019. Wpisano odpowiedni limit zobowiązań ogółem.
Przedsięwzięcie 1.3.1.4 Dzierżawa działek ( nr 1 obr. 7 oraz 1 obr. 11) na cele parkingu typu P&R
przy stacjii WKD Podkowa Leśna Główna. Zmieniono kwotę limitu zobowiązań ogółem do kwoty
61.500 zł.
Przedsięwzięcie 1.3.2.1 Monitoring wizyjny miasta. Wprowadzono limit na 2018 rok w kwocie
50.000 zł.
Przedsięwzięcie 1.3.2.2 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). Zmniejszono limit
na 2017 r do kwoty 124.000 zł.
Przedsięwzięcie 1.3.2.4 Wykonanie projektu zagospodarowania działek przy ul. Jeleniej w Podkowie
Leśnej wraz z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego budynku usługowo-administracyjnego. Zmniejszono limit wydatków w 2017 roku do kwoty „0”.
Przedsięwzięcie 1.3.2.5 Projekt przebudowy Miejskiego Przedszkola w Podkowie Leśnej.
Zmniejszono limit w 2017 roku do kwoty „0” oraz wprowadzono limity w latach 2018-2019 w
kwotach 70.000 i 50.000 zł.

Przedsięwzięcie 1.3.2.7 Dokumentacja projektowa "Trakt rowerowy WKD-Główna-granica miasta
ul. Podleśna" Zmniejszono limit w 2017 roku do kwoty „0” oraz wprowadzono limit na 2018 ro w
kwocie 11.247,12 zł.
Przedsięwzięcie 1.3.2.9 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.
Limit w 2017 roku zmniejszono do kwoty „0” oraz wprowadzono limity na lata 2018-2018 w
kwotach po 210.000 zł.
Przedsięwzięcie 1.3.2.10 Projekt zagospodarowania terenu wokół Szkoły Podstawowej w Podkowie
Leśnej. Zmniejszono limit na 2017 r do kwoty 19.000 zł.
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