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     Uchwała Nr    Projekt 1 
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. 446ze zm.)  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 1.3.1.1 „Program gospodarki odpadami. Cel: polepszenie warunków życia 
mieszkańców i ochrona środowiska (Dz. 900 rozdz. 90002; dz. 750 rozdz. 75023). Wydatki 
bieżące” zwiększa się łączne nakłady finansowe o 6.000 zł (do kwoty 19.929.342,59 zł);  
zwiększa się limit wydatków w 2016 r. o 6.000 zł (do kwoty 4.742.007 zł);   zwiększa się 
limit zobowiązań do kwoty 7.685.014 zł, 
 
- w punkcie 1.3.1.4 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) 
w gminie Brwinów (Dz. 851 rozdz. 85195). Wydatki bieżące” zmniejsza się łączne nakłady 
finansowe o 5.000 zł (do kwoty 339.768,77 zł);  zmniejsza się limit wydatków w 2016 r. 
o 5.000 zł (do kwoty 87.250 zł);  zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 256.750 zł, 
 
- w punkcie 1.3.1.6 „Lokalny transport zbiorowy na terenie gminy Brwinów (Dz. 600 rozdz. 
60004). Wydatki bieżące” zwiększa się łączne nakłady finansowe o 12.000 zł (do kwoty 
9.059.803 zł);  zwiększa się limit wydatków w 2016 r. o 12.000 zł (do kwoty 842.000 zł);   
zwiększa się limit zobowiązań do kwoty 6.842.000 zł, 
 
- w punkcie 1.3.1.15 „Zakup materiałów biurowych (Dz. 750 rozdz. 75023). Wydatki 
bieżące” zwiększa się łączne nakłady finansowe o 10.000 zł (do kwoty 184.000 zł);  zwiększa 
się limit wydatków w 2017 r. o 10.000 zł (do kwoty 42.000 zł);   zwiększa się limit 
zobowiązań do kwoty 74.000 zł, 
 
- w punkcie 1.3.1.16 „Zakup papieru do drukarek i kserografów (Dz. 750 rozdz. 75023). 
Wydatki bieżące” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 5.000 zł (do kwoty 195.000 zł);  
zmniejsza się limit wydatków w 2017 r. o 5.000 zł (do kwoty 25.000 zł);  zmniejsza się limit 
zobowiązań do kwoty 55.000 zł, 
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- w punkcie 1.3.18. „Zakup prenumeraty pism fachowych, czasopism i publikacji (Dz. 750 
rozdz. 75023). Wydatki bieżące” wydłuża się okres realizacji do 2018 r.; zwiększa się łączne 
nakłady finansowe o 68.000 zł (do kwoty 170.000 zł);  wprowadza się limit zobowiązań 
w 2017 r. w kwocie 34.000 zł; wprowadza się limit zobowiązań w 2018 r. w kwocie 34.000 
zł; zwiększa się limit zobowiązań do kwoty 102.000 zł, 
 
- w punkcie 1.3.19. „Zakup usług pocztowych (Dz. 750 rozdz. 75023). Wydatki bieżące” 
wydłuża się okres realizacji do 2018 r.; zwiększa się łączne nakłady finansowe o 820.000 zł 
(do kwoty 1.630.000 zł);  wprowadza się limit zobowiązań w 2017 r. w kwocie 410.000 zł; 
wprowadza się limit zobowiązań w 2018 r. w kwocie 410.000 zł; zwiększa się limit 
zobowiązań do kwoty 1.090.000 zł, 
 
- w punkcie 1.3.1.22 „Dowóz uczniów niepełnosprawnych (Dz. 801 rozdz. 80113). Wydatki 
bieżące” zwiększa się łączne nakłady finansowe o 40.000 zł (do kwoty 1.977.000 zł);  
zwiększa się limit wydatków w 2016 r. o 40.000 zł (do kwoty 512.500 zł);   zwiększa się limit 
zobowiązań do kwoty 1.012.500 zł, 
 
- w punkcie 1.3.1.23 „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów objętych obowiązkiem 
dowożenia (Dz. 801 rozdz. 80113). Wydatki bieżące” zmniejsza się łączne nakłady finansowe 
o 40.000 zł (do kwoty 273.320 zł);  zmniejsza się limit wydatków w 2016 r. o 40.000 zł 
(do kwoty 145.280 zł);  zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 145.280 zł, 
 
- w punkcie 1.3.1.25 „Zakup usług na  oczyszczanie miasta i gminy (Dz. 900 rozdz. 90003) 
Wydatki bieżące” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 53.497,12 zł (do kwoty 
1.392.489,76 zł);  zmniejsza się limit wydatków w 2016 r. o 53.497,12 zł (do kwoty 
196.502,88 zł);  zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 196.502,88 zł, 
 
- wprowadza się w punkt  1.3.1.29 i przedsięwzięcie  „Rozbiórka budynku hydroforni oraz 
zbiornika betonowego na działce nr ew. 808 obr. 15 (Dz. 700 rozdz. 70005).Wydatki 
bieżące”, realizowane przez Urząd Gminy w latach 2016-2017; o łącznych nakładach 
finansowych w kwocie 60.000 zł; limicie wydatków w 2016 r. w kwocie 2.000 zł; limicie 
wydatków w 2017 r. w kwocie 58.000 zł; limicie zobowiązań w kwocie 60.000 zł, 
 
 - w punkcie 1.3.2.7 „Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w Brwinowie (Dz. 400 
rozdz. 40002). Wydatki majątkowe” wydłuża się okres realizacji do 2017 r.; zwiększa się 
łączne nakłady finansowe o 21.525 zł (do kwoty 418.023,84 zł); wprowadza się limit 
wydatków w 2017 r. w kwocie 21.525 zł; zwiększa się limit zobowiązań  do kwoty  91.525 zł, 
 
- w punkcie 1.3.2.13 „Przebudowa ul. Zgoda i ul. Armii Krajowej w Brwinowie (Dz. 600 
rozdz. 60016). Wydatki majątkowe.” Wydłuża się okres realizacji programu do 2017 r.; 
zmniejsza się limit wydatków w 2016 r. o 864.465 zł (do kwoty 5.535 zł); wprowadza się 
limit wydatków w 2017 r. w kwocie 864.465 zł,   
 
- w punkcie 1.3.2.16 „Rozbudowa ul. Konopnickiej i ul. Borkowej w Brwinowie (Dz. 600 
rozdz. 60016). Wydatki majątkowe” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 82.357 zł 
(do kwoty 2.105.448 zł); zmniejsza się limit wydatków w 2016 r.  o 82.357 zł (do kwoty 
2.039.643 zł); zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 2.039.643 zł, 
 
- w punkcie 1.3.2.17 „Przebudowa ul. Piaseckiego (od ul. Natalińskiej do ul. Poziomki), 
Poziomki (od ul. Piaseckiego do ul. Malinowej), Malinowej i Świerkowej w Otrębusach 
(Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe” zmniejsza się limit wydatków w 2017 r.  
o 400.000 zł (do kwoty 0 zł); zwiększa się limit wydatków w 2018 r. o 400.000 zł (do kwoty 
800.000 zł),  
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- w punkcie 1.3.2.25 „Modernizacja placówek oświatowych  (Dz. 801 rozdz. 80101). Wydatki 
majątkowe” zwiększa się łączne nakłady finansowe o 119.250 zł (do kwoty 2.170.052,69 zł),  
zwiększa się limit wydatków w 2016 r.  o 119.250 zł (do kwoty 419.250 zł); zwiększa się 
limit zobowiązań do kwoty 1.499.250 zł, 
 
- w punkcie 1.3.2.27 „Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w Brwinowie 
(Dz. 900 rozdz. 90001). Wydatki majątkowe.” Wydłuża się okres realizacji do 2017 r.; 
zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 4.785 zł (do kwoty 1.112.897,28 zł); zmniejsza się 
limit wydatków w 2016 r.  o 30.000 zł (do kwoty 322.000 zł); wprowadza się limit wydatków 
w 2017 r w kwocie 25.215 zł; zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 347.215 zł,  
 
- w punkcie 1.3.2.33 „Budowa odwodnienia w rejonie ul. Szkolnej i ul. Polnej w Żółwinie 
(Dz. 900 rozdz. 90006). Wydatki majątkowe” zwiększa się łączne nakłady finansowe 
o 15.000 zł (do kwoty 115.000 zł); zwiększa się limit wydatków w  2017 r. o 15.000 zł 
(do kwoty 85.000 zł); zwiększa się  limit zobowiązań do kwoty 115.000 zł,  
 
- wprowadza się pkt 1.3.2.34 i przedsięwzięcie „Budowa oświetlenia ulicznego 
w ul. Pszczelińskiej w Brwinowie i Otrębusach (Dz. 900 rozdz. 90015). Wydatki majątkowe”,  
realizowane przez Urząd Gminy w latach 2015-2017; o łącznych nakładach finansowych 
w wysokości 572.290 zł; limicie wydatków w 2016 r. w wysokości 0 zł; limicie wydatków 
w 2017 r. w wysokości 544.000 zł; limicie zobowiązań w wysokości 544.000 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. 
            
  


