
                                                                                                                                        
   

UCHWAŁA Nr  40/V/2019 
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia 14 marca 2019 r.   
 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
na lata 2019 – 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), 

uchwala, co następuje: 
 

   § 1.  W uchwale Nr 24/III/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna 

z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Podkowa Leśna na lata 2019 - 2028 wprowadza 

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

Prognozy Finansowej Miasta Podkowa Leśna na lata 2019 - 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 2019 - 2028 

otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 
 
  § 2 Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian 

limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia 

finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 u.o.f.p, w związku ze zmianami w 

realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku 

budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. 

 

  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 

Podkowa Leśna 

/-/ 

Małgorzata Janus 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                    
Objaśnienia do Uchwały Nr  40/V/2019 

Rady Miasta Podkowa Leśna  
z dnia  14 marca  2019 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
            na lata 2019– 2028 

 
 
 

W  Załączniku nr 1 
Zwiększono plan wydatków i plan dochodów  w związku z realizacją zadań zleconych o kwotę 164 

zł. 

Zwiększono plan wydatków o dodatkowe kwoty w wysokości  1.100.000 w zadaniach bieżących 

(zabezpieczenie środków na odbiór odpadów i usługi konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej). 

Zwiększono w związku z powyższym planowany deficyt do kwoty 4.260.996,72zł.  Deficyt zostanie 

pokryty planowanym kredytem lub pożyczką w kwocie 3.160.996,72 oraz wolnymi środkami w 

wysokości 1.100.000 zł. 

Zwiększono plan przychodów do kwoty 5.255.562,76 w tym zwiększa się  plan wolnych środków do 

kwoty 2.094.566,04 zł. Plan pożyczek lub kredytów pozostaje bez zmian w wysokości 3.160.996,72 

zł. 

 

Uzupełniono kolumnę dotyczącą wykonania za 2018 rok zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi 

za 2018 rok. 

 

 

W załączniku Nr 2 
Nie dokonano zmian 

 
 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 

Podkowa Leśna 

/-/ 

Małgorzata Janus 

 

 

 

 


