
PROJEKT 
 
 

UCHWAŁA NR   …./…./2015 
RADY MIASTA PODKOWA LE ŚNA 

z dnia 30 lipca 2015 r. 
 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
na lata 2015 – 2025 

 
 Na podstawie art. 18, ust. 1, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz  art. 226, 227, 228, 229, 231  ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),  
 

Rada Miasta Podkowa Leśna uchwala, co następuje: 
 
§ 1. W uchwale Nr 9/III/2014 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 29 grudnia 2014 r.  
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowa Leśna  
na lata 2015 - 2025 wprowadza się następujące zmiany: 

 
1. załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Podkowa Leśna na lata 2015 – 2025 otrzymuje brzmienie zgodne  
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, 

 
2. załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Podkowa Leśna na lata 2015 – 2025 otrzymuje brzmienie zgodne  
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Objaśnienia do Uchwały Nr      /        / 2015 

Rady Miasta Podkowa Leśna 
z dnia 30 lipca 2015 r. 

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

na lata 2015 - 2025 
 
 

W załączniku Nr 1:  
- zmniejszono o 79.116,00 zł planowane wydatki budżetu miasta, przeznaczone na obsługę 
długu j.s.t., a  
- zwiększono o 34.316,00 zł planowane wydatki budżetu na dotację dla Szkoły Podstawowej 
Nr 2 w Podkowie Leśnej oraz o 44.800,00 zł na zwiększone wydatki związane z realizacją 
przedsięwzięcia pn.: „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji j.s.t. w ramach EOG”. 
 
 
W załączniku Nr 2 wprowadzono zmiany dotyczące przedsięwzięcia inwestycyjnego 
wymienionego powyżej. Zwiększono planowane wydatki w 2015 r. o 44.800,00 zł i w 2016 r.  
o 270.000,00 zł. 
 
 
Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 26.880.751,04 zł 
- dochody bieżące po zmianach  - 25.405.151,04 
- dochody majątkowe bez zmian -   1.475.600 
Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 28.280.751,04 zł 
- wydatki bieżące po zmianach  - 22.996.104,04 
- wydatki majątkowe bez zmian -   5.284.647 
Deficyt budżetu miasta (bez zmian) wynosi 1.400.000 zł 
Przychody budżetu miasta (bez zmian) wynoszą 2.094.566 zł 
- wolne środki   - 2.094.566 
Rozchody budżetu miasta (bez zmian) wynoszą 694.566 zł 
- spłata kredytu  -    694.566 
 
       
 

Skarbnik Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Maria Ostrowska 

 
 
 


