
 
 

projekt 
                                                                                                                                           
                                                                                                       
 
 
 

UCHWAŁA Nr  ... /... /2017 
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia ...  czerwca 2017  r. 
 

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. 

 

 

 

 

 

Radca prawny 

/-/ 

Maria Przybylska 

Wa-3529 
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Objaśnienia do Uchwały Nr   / /2017 

Rady Miasta Podkowa Leśna  
z dnia    czerwca  2017 r. 

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

na lata 2017 – 2027 
 
 

 

 

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

na zadania zlecone, dotacjach na zadania własne,  oraz o pozyskaniu subwencji oświatowej oraz 

zmianie w planowanym udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Ogółem zwiększono planowane dochody o kwotę 36.354,00 zł.  

 

Wprowadzono zmiany  planowanego deficytu oraz wielkości wolnych środków i tym samy 

zmieniono wielkość przychodów. 

 

Zwiększono planowane wydatki  o kwotę 1.563.854,00. W tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę  

136.354 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 1.427.500 zł. 

 

Wprowadzono zmiany  planowanego deficytu oraz wielkości wolnych środków i tym samym 

zmieniono wielkość przychodów 

Planowany deficyt zwiększono do kwoty  6.067.654,32 zł.  Planowany deficyt zostanie pokryty  

kredytem lub pożyczką w wysokości 2.702.469,32 oraz wolnymi środkami w wysokości 

3.365.185,00 zł. 

Zwiększono planowane wolne środki do kwoty 4.284.751,04 zł. Wolne sśodki zostaną przeznaczone 

na spłaty kredytów w wysokości 919.566,04 oraz na pokrycie planowego deficytu w wysokości 

3.365.185,00 zł. 

 

 

W załączniku Nr 2 
 

W przedsięwzięciu   (1.3.1.3) pn. „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). Dokonano łącznego zwiększenia limitu 

wydatków poprzez zwiększenie limitu w latach 2019-2022  do kwoty 78.600,00  rocznie. 

 

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie w ramach zadań bieżących  (1.3.1.4) pn. „Dzierżawa działek 

(nr 1 obr. 7 oraz 1 obr.11) na cele parkingu P&R przy stacji WKD Podkowa Leśna Główna” 

Wprowadzono limit w latach 2018-2027 w kwocie 10.000 zł  rocznie. 

 

 

Skarbnik Miasta 

Podkowa Leśna 

/-/ 

Agnieszka Czarnecka 

 

 

 

 

 



 

     

 

 


