
UCHWAŁA NR 139/XXXII/2009 
RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia 22 października 2009 roku 
 
w sprawie zmiany uchwały Nr 132/XXIX/2009 Rady Miasta Podkowy 
Leśnej z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego 
Programu Inwestycyjnego Miasta Podkowa Leśna na lata 2009-2013. 
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 mara 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, 
co następuje: 
 

§ 1. 
 
W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Miasta Podkowy Leśnej na lata 2009-2013 
przyjętym Uchwałą nr 132/XXIX/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 czerwca 
2009 r. w zał. nr 2 Planowane zadania inwestycyjne na rok 2009 i zadania wieloletnie do 
2013 roku Miasta Podkowa Leśna wprowadza się następujące zmiany: 
 

1. W zadaniu Budowa ścieŜek rowerowych w mieście oraz łączących Podkowę Leśną 
 z sąsiednimi miastami zwiększa się wielkość nakładów inwestycyjnych: 

− na rok 2009 z kwoty 0 zł do kwoty 15.000 zł,  
− na rok 2010 z kwoty 520.095 zł do kwoty 530.343 zł,  
− na rok 2011 z kwoty 520.095 zł do kwoty 534.340 zł,  
− na rok 2012 z kwoty 3.162.974 zł do kwoty 3.198.751 zł  
− na rok 2013 z kwoty 0 zł do kwoty 44.989 zł i łącznych nakładów w latach 2009-2013 
oraz przewidywanego kosztu realizacji inwestycji z kwoty 4.203.164 zł do kwoty 
4.323.423 zł.  

2. Zmienia się wysokość łącznych nakładów inwestycyjnych na zadania umieszczone  
w zał. nr 2 Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Podkowa Leśna 
przewidzianych do realizacji: 

− w roku 2009 z kwoty 6.531.290 na 6.546.290 zł,  
− w roku 2010 z kwoty 13.247.595 zł na 13.257.843 zł,  
− w roku 2011 z kwoty 10.890.687 zł na 10.904.932 zł,  
− w roku 2012 z kwoty 6.768.794 zł na 6.804.571 zł,  
− w roku 2013 z kwoty 2.880.000 na 2.924.989 zł. i łączne nakłady na inwestycje  
w latach 2009-2013 z kwoty 40.438.625 zł 

 
§ 2. 

 
W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Miasta Podkowy Leśnej na lata 2009-2013 
przyjętym Uchwałą nr 132/XXIX/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 czerwca 
2009 r. w zał. nr 3 Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2009 -2013 Miasta Podkowa 
Leśna wprowadza się następujące zmiany: 

1. W zadaniu Budowa ścieŜek rowerowych w mieście oraz łączących Podkowę Leśną 
 z sąsiednimi miastami zwiększa się wielkość nakładów inwestycyjnych: 

− na rok 2009 z kwoty 0 zł do kwoty 15.000 zł,  
− na rok 2010 z kwoty 520.095 zł do kwoty 530.343 zł,  



− na rok 2011 z kwoty 520.095 zł do kwoty 534.340 zł,  
− na rok 2012 z kwoty 3.162.974 zł do kwoty 3.198.751 zł  
− na rok 2013 z kwoty 0 zł do kwoty 44.989 zł i łącznych nakładów w latach 2009-2013 
oraz przewidywanego kosztu realizacji inwestycji z kwoty 4.203.164 zł do kwoty 
4.323.423 zł.  

2. Zmienia się wysokość łącznych nakładów inwestycyjnych na zadania umieszczone  
w zał. nr 3 Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Podkowa Leśna na lata 2009-
2013 przewidzianych do realizacji: 

− w 2009 roku z kwoty 5.146.290 zł na 5.161.290 zł,  
− w roku 2010 z kwoty 13.247.595 zł na 13.257.843 zł,  
− w roku 2011 z kwoty 10.890.687 zł na 10.904.932 zł,  
− w roku 2012 z kwoty 6.768.794 zł na 6.804.571 zł,  
− w roku 2013 z kwoty 2.880.000 na 2.924.989 zł. i łączne nakłady na inwestycje  
w latach 2009-2013 z kwoty 38.933.366 zł na 39.053.625 zł 

 
§ 3. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 

 
§ 4. 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 



 
 

UZASADNIENIE 
 

Zmiana w WPI polega na zwiększeniu wartości inwestycji Pt. Budowa ścieŜek 
rowerowych w mieście oraz łączących Podkowę Leśną z sąsiednimi miastami o łączną kwotę 
120.259 zł. Koszty te zostały ujęte jako finansowanie ze środków własnych. 
Związane jest to z koniecznością zabezpieczenia w budŜecie miasta dodatkowej kwoty na 
realizację tej inwestycji, w tym głównie pokrycie kosztów inwestora zastępczego - 116.532 zł 
(dane w dodatkowej tabeli). W załączeniu równieŜ załącznik nr 2 i 3 Wieloletniego Programu 
Inwestycyjnego Miasta Podkowa Leśna przyjętego Uchwałą Nr 132/XXIX/2009 Rady Miasta 
Podkowy Leśnej z dnia 22 czerwca 2009 r. z uwzględnieniem ww. zmian.  

 
 


