
Zarządzenie Nr   120 / Fn / 2015
Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia wieloletniej prognozy finansowej 
Miasta Podkowa Leśna

Na podstawie art. 230, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
 o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z  2013 r. poz. 885 ze zm.)

 Burmistrz Miasta Podkowa Leśna zarządza, co następuje:

§ 1
Ustala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016 – 2026.

§ 2
Przygotowaną wieloletnią prognozę finansową, 

stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia,  przedstawić 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Miasta Podkowa Leśna.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                            Burmistrz Miasta
                                                                             Podkowa Leśna
                                                                                     /-/
                                                                              Artur Tusiński

     



Projekt

Uchwała Nr       /       /2015
Rady Miasta Podkowa Leśna
z dnia …… grudnia  2015 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2016 – 2026 

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miasta Podkowa
Leśna uchwala co następuje:

§ 1
1.Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016 – 2026 zgodnie z załącznikiem
nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2
do niniejszej uchwały.

§ 2
    Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań: 
1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna   
    dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają
    poza rok budżetowy.

§ 3
Traci moc uchwała Rady Miasta Podkowa Leśna Nr 9/III/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku
w  sprawie  przyjęcia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  na  lata  2015  –  2025  z  dniem  
31 grudnia 2015 roku.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.


