
   
                                                                                                                             

                                                                                                                     
                                                                                                             
   

UCHWAŁA NR  331/L/2018 
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia  27 września 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. 

 
 
 
 
                                                                                                      

Przewodnicząca Rady Miasta 

 Podkowa Leśna  

/-/ 

Emilia Drzewicka 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
                     

                                                                                            
                                                                                                                                                                                                   

  
Objaśnienia do Uchwały Nr  331/L/2018 

Rady Miasta Podkowa Leśna  
z dnia   27 września 2018 r.  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
na lata 2018 – 2028 

 
 
 

 
W  Załączniku nr 1 
Zwiększono dochody i wydatki w związku ze zwiększonymi dotacjami na zadania zlecone oraz 
dotacje celowe. 
Uaktualniono pozycje dotyczące planowanych dochodów i wydatków w 2019 roku.  
Uaktualniono pozycje 11.1, 12.4, 12.4.1 
 
 
 
W załączniku Nr 2 
Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Projekt i budowa przyłącza i instalacji gazowej w 
budynku komunalnym przy ul. Jana Pawła II 29”. Wprowadzono limit wydatków 115.000 zł w tym 
na 2018 rok kwota 15.000,00,  na 2019 rok kwota 100.000,00 zł. 
 
Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Świadczenie usług informacji i komunikacji w postaci 
systemu SMS dla mieszkańców” . Wprowadzono limit wydatków w latach 2018-2020 w kwotach 
odpowiednio 15.000,00 na 2018 rok , 40.000,00 na 2019 rok  i 40.000,00 na 2020 rok. 
 
Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Projekt i wykonanie spinki wodociągów na terenie 
miasta” w latach 2018-2019 z limitem 65.000,00 na 2018 rok i limitem 50.000,00 na 2019 rok. 
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