
 
 
 
                                                                                                                                            
 
 
 
 

ZARZĄDZENIE NR 84 /Fn/2016 
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia  30 września 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.), zarządza 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
            
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

 



 
 

 
Objaśnienia do Zarządzenia Nr   84/Fn/2016 

Burmistrza miasta Podkowa Leśna  
z dnia  30 września 2016 r. 

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

na lata 2016 - 2026 
 
 
 
       W załączniku Nr 1:  
Zwiększono dochody bieżące w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania zlecone łącznie o kwotę 
399.073,00  zł  w tym; 
   82,00   na  dodatki energetyczne 
  914,00   na składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne 
2.500,00  na pomoc dla cudzoziemców 
8.317,00  na podręczniki 
93.480,00  na  świadczenia rodzinne 
     60,00  na Kartę Dużych Rodzin 
293.720,00 na program „500 plus” 
 
Zwiększono dochody bieżące w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z BP na zadania własne gmin 
z zakresu opieki społecznej w wysokości  62.937,00 i  z zakresu pomocy materialnej dla  uczniów w 
wysokości 325,00 zł. 
 
Zwiększono dochody bieżące w związku z realizacją zadań z udziałem środków z UE o kwotę 10.338 zł. 
W związku z realizacją projektu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). 
 
 
Zwiększono wydatki  w związku z otrzymaniem dotacji na zadania zlecone łącznie o kwotę 399.073,00 
zł w tym; 
   82,00   na  dodatki energetyczne 
  914,00   na składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne 
2.500,00  na pomoc dla cudzoziemców 
8.317,00  na podręczniki 
93.480,00  na  świadczenia rodzinne 
     60,00  na Kartę Dużych Rodzin 
293.720,00 na program „500 plus” 
 
Zwiększono wydatki bieżące w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z BP na zadania własne gmin 
z zakresu opieki społecznej w wysokości  62.937,00 i  z zakresu pomocy materialnej dla  uczniów w 
wysokości  325,00 zł. 
 
Zwiększono wydatki bieżące na Kulturę i Ochronę Dziedzictwa Narodowego o kwotę 10.338 w związku 
ze współfinansowaniem realizacji  Festiwalu „Muzyczne Konfrontacje” w Podkowie Leśnej. 
 
 
            W załączniku Nr 2 
 
         Do nazw przedsięwzięcia dopisano cel  oraz wskazano właściwą jednostkę realizującą 
przedsięwzięcie. 
 
 
  
 
 


