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Projekt 1  
     Uchwała Nr     

z dnia  
Rady Miejskiej w Brwinowie 

 
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX.174.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 
18 grudnia  2015 roku  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Brwinów na lata 2016-2025  
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jedn.  Dz. U. z 2016 r., poz. 446)  w związku z art. 230 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)  oraz 
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r.  poz. 
92), Rada Miejska w Brwinowie uchwala co następuje. 

 
§ 1 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX.174.2015 Rady Miejskiej  
w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Brwinów na lata 2016-2025 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

 
§ 2 

W załączniku nr 2 do Uchwały Nr XIX.174.2015 Rady Miejskiej  
w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Brwinów na lata 2016-2025, „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do WPF na lata 2016-2025 
wprowadza się następujące zmiany: 
 
- w punkcie 1.1.1.2 „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru PTO 
poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, 
gospodarki wodnej i komunikacji (Dz. 900 rozdz. 90095). Wydatki bieżące” zwiększa się 
łączne nakłady finansowe o 68.003,18 zł (do kwoty 298.960,66 zł); zwiększa się limit 
wydatków w 2016 r. o 68.003,18 zł (do kwoty  178.899,52 zł); zwiększa się limit zobowiązań 
do kwoty  178.899,52 zł, 
 
- w punkcie 1.1.2.1 „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru PTO 
poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, 
gospodarki wodnej i komunikacji (Dz. 900 rozdz. 90095). Wydatki majątkowe” zmniejsza się 
łączne nakłady finansowe o 68.003,18 zł (do kwoty 2.186.422,38 zł); zmniejsza się limit 
wydatków w 2016 r. o 68.003,18 zł (do kwoty  1.835.760,18 zł); zmniejsza się limit 
zobowiązań do kwoty  1.835.760,18 zł, 
 
- w punkcie 1.3.1.8 „Zadanie remonty i modernizacje dróg (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki 
bieżące” wydłuża się okres realizacji do 2020 r.; zwiększa się łączne nakłady finansowe 
o 2.000.000 zł (do kwoty 5.600.000 zł);  wprowadza się limit w 2017 r. w wysokości 
500.000 zł;   wprowadza się limit w 2018 r. w wysokości 500.000 zł;  wprowadza się limit 
w 2019 r. w wysokości 500.000 zł; wprowadza się limit w 2020 r. w wysokości 500.000 zł;   
zwiększa się limit zobowiązań do kwoty  2.500.000 zł, 
 
- wprowadza się  punkt 1.3.1.28  i przedsięwzięcie „Opracowanie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dla miasta Brwinowa i terenu wsi Biskupice (Dz. 710 
rozdz. 71004). Wydatki bieżące”, realizowane przez Urząd Gminy w latach 2016-2018; 
o łącznych nakładach finansowych w kwocie 120.000 zł; limicie wydatków w 2016 r. 
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w wysokości 30.000 zł; limicie wydatków w 2017 r. w wysokości 60.000 zł; limicie 
wydatków w 2018 r. w wysokości 30.000 zł; limicie zobowiązań w wysokości 120.000 zł, 
 
 - w punkcie 1.3.2.2 „Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców 
w gminie Brwinów (Dz. 010 rozdz. 01010). Wydatki majątkowe” zwiększa się łączne 
nakłady finansowe o 627,30 zł (do kwoty 167.535,35 zł); zwiększa się limit wydatków 
w 2017 r. o 627,30 zł (do kwoty 20.073,60 zł); zwiększa się limit zobowiązań do kwoty  
24.962,85 zł. 
 

§ 3 
Tekst jednolity załącznika nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do WPF na lata 2016-
2025”, po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 2 zawiera załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

 § 4 
W pozostałym zakresie uchwała Rady Miejskiej w Brwinowie XIX.174.2015 nie ulega 
zmianie. 

 
§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy. 
 

§ 6 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
        


