
Nr druku     997-2 
 
Projekt Prezydenta Miasta Lublin 
z dnia......................................... 

 
Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin 
w dniu........................................ 

 
 
Autopoprawka  
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin zmieniającej uchwałę nr 645/XXVI/2012 Rady 
Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

 

W przedłożonej Wysokiej Radzie autopoprawce do projektu zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Lublin dokonywane są korekty będące konsekwencją zmian omówionych 

w objaśnieniach zmian do uchwały nr 645/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 

2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz zmian zaproponowanych 

w autopoprawce do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 

2013 rok skierowanej na sesję 27 czerwca br. w zakresie zgodności wartości przyjętych w WPF 

i budżecie Miasta Lublin. 

W załączeniu przedstawiono:  

1) wieloletnią prognozę finansową Miasta Lublin na lata   2013 - 2035 – załącznik nr 1, 

2) wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2013 - 2028 – załącznik nr 2 - 

przedstawiający lata realizacji, limity wydatków na poszczególne lata oraz limit 

zobowiązań, 

wraz z objaśnieniami zmian. 
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