
                                                                                                             
                                                                                                          
   

UCHWAŁA NR 85/X/2019 
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia 26 września 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 
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Objaśnienia do Uchwały Nr  85 /X/2019 
Rady Miasta Podkowa Leśna  

z dnia 26 września 2019 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

            na lata 2019– 2028 
 
 

W  Załączniku nr 1 
Zwiększono plan wydatków i plan dochodów w 2019 roku  w związku z realizacją zadań zleconych i 
zadań własnych. 
 
Dokonano aktualizacji zapisów WPF w 2019 i 2020 w związku ze zmianami limitów na 
przedsięwzięciach oraz wprowadzeniu nowych przedsięwzięć. 
 
W załączniku Nr 2 
Dodano nowe przedsięwzięcie bieżące pn. „Strategia Rozwoju elektromobilności dla Miasta 
Podkowa Leśna” z limitem wydatków w 2020 roku w wysokości 50.000 zł. Wykonanie 
przedsięwzięcia jest dofinansowane ze środków NFOŚiGW w Warszawie. 
 
Dodano nowe przedsięwzięcie inwestycyjne pn. :”Niska Emisja w Podkowie Leśnej” z limitem 
wydatków na lata 2019-2020 łącznie 190.000 w tym w roku 2019 kwota 40.000 i w roku 2020 
150.000 zł.. Projekt jest dofinansowany ze środków UE. 
 
Na przedsięwzięciu pn. „Projekt pn. " Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego 
Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)” zmniejszono limit wydatków w 2019 roku do kwoty 
128.500 zł. oraz zmniejszono limit wydatków ogółem do kwoty 196.150 zł. 
 
 
 

                                                                                                      

Przewodniczący Rady Miasta 

 Podkowa Leśna  

/-/ 

Michał Gołąb 

 

 

 


