
 
UCHWAŁA Nr  57 / XIII /2011 

RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ  
z dnia 13 października 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  57 / XIII /2011 
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 13 października 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 i wydatków budŜetu miasta o  kwotę  243.014,64 zł : 
-     5.408 zł wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 
- 180.450 zł subwencja oświatowa, 
-   10.628,64 zł dotacja z WFOŚiGW, 
-   35.328 zł fundusze europejskie – projekt „Nowe szanse małego ucznia”, 
-   11.200 zł dotacja  Wojewody Mazowieckiego na zadania z zakresu opieki społecznej. 
 
Plan dochodów budŜetu miasta po zmianach wynosi 19.670.207,00 zł 
- dochody bieŜące  - 18.714.861,00 
- dochody majątkowe  -      955.346,00 
Plan wydatków budŜetu miasta po zmianach wynosi 28.080.661,00 zł 
- wydatki bieŜące  - 18.248.605,79 
- 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 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Bogusław Jestadt 

 

 


