
                                                                                                             
                                                                                                          
   

UCHWAŁA NR 71/VIII/2019 
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia 27 czerwca 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 2019 r .poz. 506 z późn. 

zm.) oraz art. 226 - art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
 

                                                                                                      

Przewodniczący Rady Miasta 

 Podkowa Leśna  

/-/ 

Michał Gołąb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

                                                                                             



Objaśnienia do uchwały Nr 71/VIII/2019 
Rady Miasta Podkowa Leśna  

z dnia 27 czerwca 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 i zadań 

własnych. 

Zwiększono plan dochodów ze względu na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE 

„Podkowa Leśna=Human Smart Town””. 

Zwiększono plan dochodów o wielkości planowanych do uzyskania dochodów z dotacji UE dla 

zadań realizowanych w 2018 roku tj. termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz 

budowy ścieżek rowerowych w etapie I. 

 

Zwiększono plan wydatków w związku z wprowadzeniem nowych zadań do realizacji zarówno 

bieżących jak i inwestycyjnych. 

 

Dokonano aktualizacji zapisów WPF w związku ze zmianami limitów na przedsięwzięciach oraz 

wprowadzeniu nowych przedsięwzięć. 

 

W załączniku Nr 2 
Wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia (1.1.1.3 oraz 1.1.2.5). Przedsięwzięcie pn. „Podkowa 

Leśna=Human Smart Town” dotyczy częściowo wydatków bieżących i częściowo wydatków 

majątkowych. Jest to projekt dofinansowany ze środków UE. Okres realizacji 2019-2021. 

 

Na przedsięwzięciu pn. „ Projekt pn."Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy 

południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego 

Systemu Tras Rowerowych - Etap 2-na obszarze Miasta Podkowa Leśna„ zmniejszono limit 

wydatków w 2019 roku o 207.081 zł i przesunięto tę kwotę do 2020 roku. 

 

Na  przedsięwzięciu pn. „Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: 

Bobrowa, Głogów, Grabowa, Kościelna,  Kwiatowa, Mickiewicza, Modrzewiowa, Sasanek, 

Sosnowa, Topolowa, Dębowa.” Zwiększono limit wydatków w 2019 roku do kwoty 1.107.000 zł (o 

kwotę 7.000,00). 

 

Na przedsięwzięciu pn. „Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi:  

Grabowa,  Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukułek.” 

Zmniejszono limit wydatków w 2019 roku o kwotę 7.000,00 9do kwoty 1.393.000) oraz zwiększono 

limit wydatków o 7.000,00 w 2023 roku (do kwoty 2.507.000,00). 

 

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Orlej w 

Podkowie Leśnej” z limitem wydatków w 2019 roku „0” oraz z limitem wydatków na 2020 rok 

95.000 zł. 
Przewodniczący Rady Miasta 

 Podkowa Leśna  

/-/ 

Michał Gołąb 

 


