
 
UCHWAŁA Nr  81/ XVII /2012 

RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ  
z dnia 09 lutego 2012 r. 

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Podkowy Leśnej na lata 2012 – 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 78/XVI/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 29 grudnia 2011 r.  
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2012 
– 2025 wprowadza się następujące zmiany: 
 
1. Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta   
    Podkowy Leśnej na lata 2012 – 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 2012 – 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. 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Bogusław Jestadt 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie do Uchwały Nr 81 / XVII /2012 

Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 09 lutego 2012 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Podkowy Leśnej na lata 2012 – 2025  
 
 

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2012 – 2025  
są wynikiem zmian dokonanych w planie  wydatków budŜetu miasta. 
 
Zwiększony został plan wydatków budŜetu miasta o  kwotę  3.403.191,17 zł, w tym: 
- o 3.232.050 zł na budowę hali sportowej oraz rozbudowę i modernizację budynku szkoły    
                         samorządowej, 
- o 166.430,38 zł na dotację dla  Szkoły Podstawowej Nr 2 w Podkowie Leśnej. Dotacja 
                         z subwencji oświatowej przeznaczona jest na dofinansowanie wyposaŜenia 
   w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowybudowanego obiektu szkoły, 
- o 4.710,79 zł na realizację przez szkołę samorządową projektu „Nowe szanse małego    
                         ucznia”. 
 
Plan dochodów budŜetu miasta  wynosi 21.750.000,00 zł 
- dochody bieŜące bez zmian  - 21.268.212,00 
- dochody majątkowe bez zmian -      481.788,00 
Plan wydatków budŜetu miasta  wynosi 26.044.948,17 zł 
- wydatki bieŜące po zmianach - 19.868.907,17 
- wydatki majątkowe po zmianach -   6.176.041,00 
Deficyt budŜetu miasta po zmianach wynosi 4.294.948,17 zł 
Przychody budŜetu miasta po zmianach wynoszą 4.662.873,17 zł, w tym: 
- kredyty  - 1.915.318,73 
- wolne środki  - 2.747.554,44 
Rozchody budŜetu miasta bez zmian wynoszą 367.925 zł, w tym: 
- spłata kredytu -     367.925 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Bogusław Jestadt 

 

 


