
                                                                                                                                         
                                                                                                                       
                                                                                                            
   

UCHWAŁA NR  12/II/2018 
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia  29 listopada 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  12/II/2018 
Rady Miasta Podkowa Leśna  

z dnia  29 listopada 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 i latach 

następnych. W związku z uwzględnieniem wydłużenia czasu realizacji przedsięwzięć i w związku z 

wpisaniem nowych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2. 

 

W załączniku Nr 2 
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” wydłużono okres realizacji 

do 2019 roku z limitem wydatku na ten rok w wysokości 100.000,00 zł. 

 

W przedsięwzięciu (1.1.1.1) pn. „Stworzenie warunków sprawnego wdrażania instrumentu 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” wydłuża 

się okres realizacji na 2019 rok.  Limit wydatków na 2019 rok 11.993,60zł. 

 

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie (1.1.2.6) 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” z 

realizacja w latach 2018-2020 z limitem wydatków odpowiednio 50.000,00, 1.900.000,00 oraz 

200.000,00 zł. 

 

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie (1.3.2.15) pn. „Budowa ziemnego toru rowerowego 

PUMPTRACK  w Podkowie Leśnej” z realizacją w latach 2018-2019 w kwotach limitu na 2018 rok 

70.000,00 zł , w 2019 roku 270.000,00 zł. 

 

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie (1.3.1.6) pn. „usługa dopłaty do cen biletów WKD dla grup 

mieszkańców Podkowy Leśnej w obrębie miasta na lata 2018-2022 z kwotą limitów odpowiednio 

1000 zł w 2018 roku i po 10.000 zł w kolejnych latach. 

 

Wprowadzono na przedsięwzięciu  (1.3.2.3) pn. „Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego i sieci 

NN oraz modernizacja i budowa sieci oświetlenia w mieście” limit na 2019 rok w wysokości 

80.000,00 uwzględniając planowane nakłady w 2019 roku. 

 

Wprowadzono na przedsięwzięciu (1.3.1.2) pn. „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego” limit wydatków na 2019 rok w wysokości planowanych 

nakładów tj. 97.000 zł. 

 

W przedsięwzięciu (1.3.2.9) pn.”Wykonanie organizacji ruchu, dokumentacji projektowej, 

technicznej związanej z budową, przebudową ulic, ciągów pieszo-jezdnych, ścieżek rowerowych na 

terenie miasta m.in. ul. Iwaszkiewicza (końcówka wraz z zawrotką), Al. Lipowa (część 

nieutwardzona), Kwiatowa (projekt zamienny dla odcinka Storczyków-Czeremchowa) , Sójek, 

Miejska, Lotnicza” zmienia się limit w 2019 roku do kwoty 100.000 zgodnie z planowanym limitem 

wydatków na 2019 rok.  
Przewodniczący Rady Miasta 

 Podkowa Leśna  

/-/ 

Michał Gołąb 



 


