
 
UCHWAŁA Nr  43 / IX /2011 

RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ  
z dnia 30 czerwca 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. 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Bogusław Jestadt 

 

 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie do Uchwały Nr 43 / IX /2011 
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011 – 2025  
są wynikiem zmian dokonanych w uchwale budŜetowej: 
1. zwiększony został plan dochodów  budŜetu miasta o  kwotę  112.997 zł  z tytułu  
    zwiększenia subwencji oświatowej;  
2. zwiększony został plan wydatków:  
  - w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i   nieruchomościami” o 170.385 zł na wykup    
    gruntu i budynku garaŜowego przy ul. Parkowej oraz na budowę budynku mieszkalnego  
    przy ul. Jaskółczej;  

   -  w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o 138.728 zł na wynagrodzenia nauczycieli  
      w szkole samorządowej i na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych; 
   -  w rozdziale 92113 „Centra kultury i sztuki” o 19.803 zł na realizację programu  
      „Akademia umiejętności muzycznych”. 
Plan dochodów budŜetu miasta po zmianach wynosi 19.269.982,76 zł. 
Plan wydatków budŜetu miasta po zmianach wynosi 27.660.436,76 zł. 
Deficyt budŜetu miasta po zmianach wynosi 8.390.454 zł. 
Przychody budŜetu miasta po zmianach wynoszą 8.390.454 zł, w tym: 
- kredyty  - 6.060.759,21 
- wolne środki  - 1.695.967,68 
- nadwyŜka  -    633.727,11 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Bogusław Jestadt 

 

 


