UCHWAŁA NR 145/XXVI/ 2016
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 34 ust. 1 i art. 211, 212, 214,
215, 235, 236, 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z
2013 r., poz. 885 z poźń. zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Zmianie ulegają planowane wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z
załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmianie ulegają planowane wydatki inwestycyjne budżetu Miasta Podkowa
Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem
w wysokości
w tym:
dochody bieżące bez zmian
dochody majątkowe bez zmian

27.193.009,60 zł,
25.778.741,60 zł,
1.414.268,00 zł,

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem
w wysokości
30.006.609,60 zł,
w tym:
wydatki bieżące bez zmian
24.930.867,60 zł,
wydatki majątkowe po zmianach
5.075.742,00 zł
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna.
§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Ogłasza się ją w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
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/-/
Grzegorz Smoliński

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miasta Nr 145/XXVI/2016
z dnia 23 czerwca 2016

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków inwestycyjnych:
Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn. „Projektowanie przebudowy ulic na terenie
miasta, w tym m.in.: węzeł Jodłowa/Reymonta, węzeł Kościelna/Modrzewiowa, ciąg pieszo
rowerowy na odcinku Podkowa Leśna Główna - ul. Podleśna, droga dojazdowa i ciąg pieszy do
parkingu do ul. Błońskiej i peron WKD. Przebudowa ulic na terenie miasta, w tym m in.: ciąg ulicy
Kwiatowej - Paproci. Projekty organizacji ruchu wraz z wykonaniem na terenie miasta” o kwotę
298.200 zł. w rozdz. 60016 §6050
Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn. „ Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej z
uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji budynku szkoły i jej otoczenia” o kwotę 221.800,00 w
rozdz. 80101§ 6050.
Zwiększa się plan wydatków na zadaniu pn. „Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego i sieci
NN oraz modernizacja i budowa sieci oświetlenia w mieście” o kwotę 520.000,00 zł. celem
zabezpieczenia środków na rozpoczęcie zadania w rozdz. 90015 § 6050
Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakupy inwstycyjne-przedszkole” w rozdz. 80104 § 6060
i przeznacza kwotę 4.100,00 zł na zakup kserokopiarki, która jest niezbędna dla działalności placówki.
Środki zostały przesunięte z zadania pn. „Modernizacja zaplecza kuchennego w przedszkolu”, które
zostało zakończone.
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