
UCHWAŁA NR LXII/1008/23 
RADY MIASTA MYSŁOWICE 

z dnia 11 stycznia 2023 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), 

art. 230 i art. 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Uchwały Nr LXI/985/22 Rady Miasta Mysłowice 

z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice 

Rada Miasta Mysłowice 
Uchwala: 

§ 1. Dokonać zmiany w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mysłowice” 

do Uchwały Nr LXI/985/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 20 grudnia 2022 r. poprzez: 

a) zwiększenie kwoty dochodów ogółem o kwotę 290.700,00 zł, poprzez zwiększenie kwoty dochodów 

bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 290.700,00 zł, 

b) zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 1.218.289,04 zł, poprzez zwiększenie wydatków bieżących 

o kwotę 1.218.289,04 zł, 

c) zwiększenie wyniku budżetu o kwotę 927.589,04 zł, 

d) zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 927.589,04 zł, poprzez zwiększenie nadwyżki 

budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 927.589,04 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 

927.589,04 zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Mysłowice 

 
 

dr hab. Tomasz Papaj 
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Uzasadnienie 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmieniono plan dochodów, przychodów i wydatków 2023 roku 

zgodnie ze zmianą uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta Mysłowice na 2023. 

Zmiana podyktowana koniecznością wydatkowania środków związanych z wypłatą dodatku 

węglowego. 
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