
 
Uchwała Nr 27/ VI /2015 

Rady Miasta Podkowy Leśnej 
z dnia 27 marca 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 ze 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 ze zm.),  
 

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

 
1. załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Podkowy Leśnej 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 Podkowy Leśnej na lata 2015 – 2025 otrzymuje brzmienie zgodne  
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
 Podkowy Leśnej  

/-/ 
Renata Gabryszuk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Objaśnienia do Uchwały Nr   27/ VI /2015 
Rady Miasta Podkowy Leśnej  

z dnia 27 marca 2015 r. 
 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
na lata 2015 - 2025 

 
 

W załączniku Nr 1 uaktualniono dane zgodnie ze zmianami planowanych kwot 
dochodów i wydatków budŜetu miasta na 2015 r. 
 
W załączniku Nr 2 wprowadzono nowe przedsięwzięcie inwestycyjne pn.: „Rozwój 
miast poprzez wzmocnienie kompetencji j.s.t. w ramach EOG” realizowane przy 
współpracy gminy Brwinów i gminy Milanówek w latach 2015 – 2016. 
 
 
Plan dochodów budŜetu miasta ogółem wynosi 26.830.159,02 zł 
- dochody bieŜące po zmianach  - 25.354.559,02 
- dochody majątkowe bez zmian -   1.475.600 
Plan wydatków budŜetu miasta ogółem wynosi 28.230.159,02 zł 
- wydatki bieŜące po zmianach  - 22.945.512,02 
- wydatki majątkowe po zmianach -   5.284.647 
Deficyt budŜetu miasta (bez zmian) wynosi 1.400.000 zł 
Przychody budŜetu miasta (bez zmian) wynoszą 2.094.566 zł 
- wolne środki   - 2.094.566 
Rozchody budŜetu miasta (bez zmian) wynoszą 694.566 zł 
- spłata kredytu  -    694.566 
 
 
 
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
 Podkowy Leśnej  

/-/ 
Renata Gabryszuk 

 
 
 

 
 


