
 
UCHWAŁA Nr  65 / XV /2011 

RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ  
z dnia 08 grudnia 2011 r. 

 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011 – 2025  
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), 

w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 i art.243  
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, 

 poz. 1240 ze zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

W uchwale Nr 17/V/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie 
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011 – 2025 
wprowadza się następujące zmiany: 
 
1. Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta   
    Podkowy Leśnej na lata 2011 – 2025 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do    
    niniejszej uchwały, 
 
2. Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta   
    Podkowy Leśnej na lata 2011 – 2025, określający wykaz planowanych do realizacji    
    przedsięwzięć, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 
 

§ 3 
 

1. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
2. Ogłasza się ją w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie do Uchwały Nr 65 / XV /2011 

Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 08 grudnia 2011 r. 
 

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011 – 2025  
są wynikiem zmian dokonanych w planie dochodów i wydatków budŜetu miasta. 
Zwiększony został plan dochodów  budŜetu miasta o  kwotę  635.026 zł : 
-   30.800 zł dotacja  Wojewody Mazowieckiego na zadania z zakresu opieki społecznej, 
-        865 zł dotacja  Wojewody Mazowieckiego na zadania z zakresu edukacyjnej opieki    
                    wychowawczej (stypendia i dofinansowanie zakupu podręczników), 
-   60.000 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego działek w    
                    prawo własności, 
-   37.605 zł podatek od nieruchomości (osoby fizyczne), 
-   40.000 zł wpływy z tytułu zwrotu dotacji za dzieci, z innych gmin, uczęszczające do    
                    placówek oświatowo-wychowawczych w Podkowie Leśnej, 
- 150.000 zł opłata za odebrane ścieki od mieszkańców miasta, 
- 315.756 zł subwencja oświatowa; 
a zmniejszony o kwotę 295.928 zł: 
-   10.172 zł dotacja  Wojewody Mazowieckiego na zadania z zakresu opieki społecznej, 
- 150.000 zł wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne), 
- 135.756 zł wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn. 
 
Plan wydatków  budŜetu miasta zwiększył się o kwotę 406.616 zł:  
-   31.665 zł wykonanie zadań zleconych przez Wojewodę, 
- 180.000 zł bieŜące wydatki na utrzymanie miasta (zakup energii: SUW, UZT, 
                    oświetlenie, odśnieŜanie i remont ulic, opłata za odprowadzone ścieki), 
- 194.951 zł dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych, 
a zmniejszył się o kwotę 67.518 zł: 
-   10.172 zł wydatki na zadania zlecone przez Wojewodę, 
-     7.346 zł dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych, 
-   50.000 zł odsetki od kredytów. 
 
Plan dochodów budŜetu miasta po zmianach wynosi 20.009.305,00 zł 
- dochody bieŜące  - 18.993.959,00 
- dochody majątkowe  -   1.015.346,00 
Plan wydatków budŜetu miasta po zmianach wynosi 28.419.759,00 zł 
- wydatki bieŜące  - 18.587.703,79 
- wydatki majątkowe  -   9.832.055,21 
Deficyt budŜetu miasta po zmianach wynosi 8.410.454 zł. 
Przychody budŜetu miasta po zmianach wynoszą 8.410.454 zł, w tym: 
- kredyty  - 6.060.759,21 
- wolne środki  - 1.715.967,68 
- nadwyŜka  -    633.727,11 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
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