UCHWAŁA NR 21/III/2018
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 20 grudnia 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 2018 r .poz. 994 z późn.
zm.) oraz art. 226 - art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 62 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.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Michał Gołąb

Objaśnienia do Uchwały Nr 21/III/2018
Rady Miasta Podkowa Leśna
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2018 – 2028
W Załączniku nr 1
Dokonano zmian planu dochodów i wydatków w 2018 roku uwzględniając planowane wykonanie na
podstawie 11 miesięcy.
Dochody zwiększono zgodnie z aktualnymi wpływami i informacjami o subwencji oświatowej,
dochodach zleconych i dotacjach na zadania własne.
Wydatki majątkowe zmniejszono zgodnie z planowanym wykonaniem.
Wydatki bieżące zmniejszono zgodnie z planowanym wykonaniem.
Zmniejszono planowany deficyt. W przychodach wprowadzono zmianę wolnych środków oraz
zdjęto finansowanie deficytu za pomocą kredytu lub pożyczki. Deficyt zostanie pokryty wolnymi
środkami.
W załączniku Nr 2
W przedsięwzięciu (1.1.2.1) pn. „ Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst w ramach
EOG-wkład własny w zadania projektowe realizowane w ramach EOG” zmniejszono limit
wydatków w 2018 r o 25.000 do kwoty 25.000 zł.
W przedsięwzięciu (1.1.2.4) pn. „Projekt pn."Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy
południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego
Systemu Tras Rowerowych - Etap 1-na obszarze Miasta Podkowa Leśna” zmniejszono limit
wydatków na 2018 rok, zgodnie z planowanym wykonaniem o 200.000 zł do kwoty 3.460.000 zł.
W przedsięwzięciu (1.1.2.5) pn.” Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)
(e-turystyka)” zmniejszono limit wydatków w 2018 roku o 10.000 i przesunięto limit do 2019 roku.
W 2019 roku całkowity limit wydatków wynosi 111.200 zł.
W przedsięwzięciu (1.3.2.1) „Monitoring wizyjny miasta” zmniejszono limit wydatków o 50.000,00.
Przedsięwzięcie zakończono.
W przedsięwzięciu (1.3.2.5) pn.” Projekt przebudowy Miejskiego Przedszkola w Podkowie Leśnej”
zwiększono limit wydatków w 2019 roku do kwoty 150.000 zł. zgodnie z planowanymi nakładami w
2019 roku.
W przedsięwzięciu (1.3.2.7) pn. „Dokumentacja projektowa „Trakt rowerowy WKD-Głównagranica miasta ul. Podleśna” wydłużono okres realizacji do 2019 roku i zwiększono limit w 2019
roku do kwoty 11.247,12 zł.
W przedsięwzięciu (1.3.2.8) pn. „ Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym miedzy
innymi: Bobrowa, Głogów, Grabowa, Kościelna, Kwiatowa, Mickiewicza, Modrzewiowa, Sasanek,
Sosnowa, Topolowa, Dębowa” zmniejsza się limity w latach 2019-2021. W 2019 roku do kwoty
1.100.000 . Przedsięwzięcie kończy się w 2019 roku.

W przedsięwzięciu (1.3.2.11) pn.” Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego -przebudowa zbiornika
wodnego na rzece Niwce-Rów RS-11” zmniejsza się limit w 2018 roku do kwoty 430.000 oraz
zwiększa się limit wydatków w 2019 roku do kwoty 650.000 zł zgodnie z planem na 2019 rok.
W przedsięwzięciu (1.3.2.12) pn. „ Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego -zagospodarowanie
terenu wraz z wykonaniem małej architektury, ścieżki edukacyjne” zmniejsza się limit wydatków w
latach 2018-2019 odpowiednio o kwoty 20.000 i 50.000. Zadanie kończy się w 2018 roku.
W przedsięwzięciu(1.3.2.13) pn. „Projekt i budowa przyłącza instalacji gazowej w budynku
komunalnym przy ul. Jana Pawła II 29” zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 20.000
zł. do kwoty 5.000 zł.
W przedsięwzięciu (1.3.2.14) pn. „ Projekt i wykonanie spinki wodociągów na terenie miasta”
zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 65.000 zł.
Na przedsięwzięciu (1.3.2.15) pn. „Budowa ziemnego toru rowerowego PUMPTRACK w
Podkowie Leśnej” zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 60.000 do kwoty 10.000 zł.
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