
 
UCHWAŁA Nr 143 / XXIX /2013 

RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ  
z dnia 21 marca 2013 r. 

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Podkowy Leśnej na lata 2013 – 2025  
 

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz Uchwały Nr 129/XXVI/2012 Rady Miasta 

Podkowy Leśnej z dnia 20 grudnia 2012 r. Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala,  
co następuje: 

 
§ 1 

 
W uchwale Nr 129/XXVI/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 20 grudnia 2012 r.  
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2013 
– 2025 wprowadza się następujące zmiany: 
 
1. Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta   
    Podkowy Leśnej na lata 2013 – 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 2013 – 2025, określający wykaz planowanych do realizacji    
    przedsięwzięć, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 
 
3. W § 2 pkt 2 skreśleniu ulega tiret  w brzmieniu „do wysokości określonej w załączniku 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. 

 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Podkowy Leśnej 

/-/ 
Jarosław Chrzanowski 

 
 
 
 
 



Uzasadnienie do Uchwały Nr 143 / XXIX /2013 
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 21 marca 2013 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Podkowy Leśnej na lata 2013 – 2025  
 
 
Zwiększony został plan dochodów budŜetu miasta o  kwotę  200 zł, na podstawie aneksu do 
umowy na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania 
inwestycyjnego „Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem 
rozbudowy i modernizacji budynku szkoły”. Dofinansowanie w 2013 r. ma wynieść 177.200 
zł. 
Zwiększony został plan wydatków  budŜetu miasta o kwotę 1.767.427 zł na realizację 
powyŜszego zadania. 
Tym samym zwiększył się deficyt budŜetu miasta o kwotę 1.767.227 zł. Deficyt pokryty 
zostanie wolnymi środkami pozostającymi na rachunku bieŜącym budŜetu miasta. 
 
Z wykazu przedsięwzięć do WPF, zgodnie ze zmianami ustawy o finansach publicznych  
z dnia 7 grudnia 2012 r., usunięto zadania, których realizacja w roku budŜetowym  
i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki,  
a wynikające z nich płatności wykraczają poza rok budŜetowy. 
Rozszerzono natomiast wykaz przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp, o zadanie: 
- Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji j.s.t w ramach Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego 2009-2014,  
a  do „wykazu zadań pozostałych” dodano nowe zadanie: 
- Budowa elementu placu zabaw na terenie CKIO przy ul. Świerkowej 1 wraz z ogrodzeniem 
i monitoringiem. 
 
Plan dochodów budŜetu miasta ogółem wynosi 22.920.200 zł 
- dochody bieŜące bez zmian  - 22.670.000 
- dochody majątkowe po zmianach -      250.200 
Plan wydatków budŜetu miasta  ogółem wynosi  27.018.141 zł 
- wydatki bieŜące po zmianach - 21.138.189 
- wydatki majątkowe po zmianach -   5.879.952 
Deficyt budŜetu miasta (po zmianach) wynosi 4.097.941 zł 
Przychody budŜetu miasta (po zmianach)  wynoszą  4.670.507 zł, w tym: 
- wolne środki   - 4.640.507 
- udzielone poŜyczki  -      30.000 
Rozchody budŜetu miasta (bez zmian)  wynoszą  572.566 zł, w tym: 
- spłata kredytu  -     542.566 
- udzielone poŜyczki  -       30.000 
 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Podkowy Leśnej 

/-/ 
Jarosław Chrzanowski 

 
 


