
   
                                                                                                                             

                                                                                                                    
UCHWAŁA NR 311/XLVII/2018 

RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia 22 maja 2018 r.   
 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
na lata 2018 – 2028 

 
 
 
  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 282/XlIII/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z 

dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Podkowa Leśna na lata 2018 - 2028 wprowadza 

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

Prognozy Finansowej Miasta Podkowa Leśna na lata 2018 - 2028 

otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały, 

 

2) Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Podkowa Leśna na lata 2018 - 2028 

otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 
 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta 

Podkowa Leśna 
/-/ 

Wojciech Żółtowski 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     

                                                                                            
                                                                                                                                                                                 

 
 



                                                                           
 

Objaśnienia do Uchwały Nr 311/XLVII /2018 
Rady Miasta Podkowa Leśna  

z dnia 22 maja 2018 r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

na lata 2018 – 2028 
 

 
W załączniku Nr 1 
Zmniejszono plan dochodów i wydatków  łącznie o kwotę 3.527 zł  na zadania zlecone (USC) oraz  

na zadania własne z zakresu dożywiania.  

Zwiększono plan dotacji i plan wydatków o kwotę 42.770 zł w związku z realizacja projektu 

dofinansowanego ze środków UE „Akademia Otwartego Umysłu”. 

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 12.000 z przeznaczeniem na zakup nowości 

wydawniczych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” oraz o kwotę 3.000 na 

pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. 

 

Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych  o kwotę 1.918.185,00 zł poprzez rozdysponowanie 

wolnych środków. 

Deficyt wyniesie 5.768.389,72 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 2.700.230,96 

oraz kredytem lub pożyczką w wysokości 3.068.158,76 zł. 

 

W załączniku Nr 2 
Na przedsięwzięciu pn. „Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: 

Bobrowa, Głogów, Grabowa, Kościelna, Kwiatowa, Mickiewicza, Modrzewiowa, Sasanek, 

Sosnowa, Topolowa, Dębowa. Zwiększono limit wydatków w roku 2018 do kwoty 3.600.000 oraz 

zmniejszono limit wydatków w 2021 do kwoty 1.400.000 zł. 

 

Na przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego -przebudowa zbiornika wodnego 

na rzece Niwce-Rów RS-11” zwiększono limit wydatków w 2018 roku do kwoty 1.000.000 zł. W 

2019 roku zmniejszono limit wydatków do 50.000 zł. 

 

Na przedsięwzięciu pn. „Wykonanie projektu zagospodarowania działek przy ul. Jeleniej w 

Podkowie Leśnej wraz z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego budynku usługowo-

administracyjnego.” wprowadzono limit na 2019 rok w wysokości 10.000 zł. Ze względu na 

wydłużające się procedury uzyskania pozwolenia na budowę istnieje prawdopodobieństwo 

wydłużenia realizacji umowy do 2019 roku. 

 

Na przedsięwzięciu pn. „Projekt przebudowy Miejskiego Przedszkola w Podkowie Leśnej” 

zwiększono limit na 2019 rok do kwoty 80.000 zł. Po przeprowadzeniu procedury wyłonienia 

wykonawcy  środki zarezerwowane w  budżecie są niewystarczające. Należy zwiększyć limit 

wydatków aby  podpisać umowę. 

 

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego -

zagospodarowanie terenu wraz z wykonaniem małej architektury, ścieżki edukacyjne” ustalono limit 

wydatków w 2018 roku w wysokości 450.000 zł oraz limit wydatków w 2019 roku w wysokości 

50.000 zł. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Wojciech Żółtowski 

 


