
  

 
 

UCHWAŁA Nr 153/XXXV/2010 
RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia 04 lutego 2010 r. 
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 151/XXXIV/2009 
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 17 grudnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2010 rok 
 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
 w związku z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje: 
 

§ 1  
 

W Uchwale Nr 151/XXXIV/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 17 grudnia  
2009 r. w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2010 r. zmianie ulega podstawa 
prawna podjęcia uchwały, która otrzymuje brzmienie: 
 
„Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
 w związku z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 )”. 

§ 2 
 

§ 15, pkt 4 Uchwały Nr 151/XXXIV/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 17 
grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2010 r. otrzymuje brzmienie: 
 
UpowaŜnia się Burmistrza Miasta do: 
 
„4. udzielania w roku budŜetowym 2010 poŜyczek do łącznej kwoty 30.000 zł.”  
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 
 

§ 4 
 

1. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budŜetowym 2010. 
2. Ogłasza się ją w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. 
 
 
 
 
 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Anna Łukasiewicz 

 
 
 



  

 
 
 

Uzasadnienie do Uchwały Nr 153/XXXV/2010 
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 04 lutego 2010 r. 

 
Dot. § 1 uchwały: 
W podstawie prawnej podjęcia Uchwały Nr 151/XXXIV/2009 Rady Miasta Podkowy 
Leśnej z dnia17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2010 r. 
przywołuje się nową ustawę o finansach publicznych. 

 
Dot. § 2 uchwały: 
Zapis pkt 4 § 15 Uchwały Nr 151/XXXIV/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia  
17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2010 r. ulega skreśleniu, 
gdyŜ wymienione tam upowaŜnienia dla Burmistrza Miasta dot. dokonywania zmian w 
planie wydatków z wyłączeniem przeniesień: a) wydatków między działami, b) 
wydatków na uposaŜenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, c) wydatków 
majątkowych, d) wydatków na dotacje, zapisane są w ustawie o finansach publicznych 
jako ustawowe kompetencje organu wykonawczego w zakresie zmian budŜetu i nie 
trzeba ich ponownie uchwalać. 
Natomiast w to miejsce wchodzi zapis upowaŜniający  Burmistrza Miasta do udzielania 
poŜyczek osobom prawnym. MoŜliwość taką przewiduje art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. I ustawy 
z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 
1591 za zm.) i art. 262 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 
157, poz. 1240). PoŜyczki mogą być udzielane na zadania związane z realizacją zadań 
własnych gminy. 
 
 
 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Anna Łukasiewicz 

 
 


