
   
                                                                                                                             

                                                                                                                    
                                                                                                             
 
 

UCHWAŁA Nr    /XLII/2017 
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia   30 listopada  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     

                                                                                                  
                                                                                                                                                

 
 
                                                                           
                                                                                                                   



                                  
 
                                                                                                                         
  

Objaśnienia do Uchwały Nr   /XLI I /2017 
Rady Miasta Podkowa Leśna  
z dnia  30 listopada  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 48.823,00 z zakresu 

działań pomocy społecznej oraz wzrost dochodów o 1.400 zł z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych. 

 

Plan dochodów bieżących wzrósł do kwoty  29.084.257,00 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 26.715.911,32    plan wydatków majątkowych wynosi 10.233.772,66 zł. 

 

 

W załączniku Nr 2 
 

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie (1.3.2.10) pn. „Projekt zagospodarowania terenu wokół Szkoły 

Podstawowej w Podkowie Leśnej” do realizacji w latach 2017-2018. Kwota limitu na 2017 rok 

35.000, kwota limitu na 2018r. 8.200 zł. 


