
                                                     
UCHWAŁA NR 324/XLVIII/2018 

RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 
z dnia 26 czerwca 2018  r. 

  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm) oraz art. 34 ust. 1 i art. 211, art. 
212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z poźń. zm.), uchwala się,  co następuje: 

 

§ 1. 1. Zmianie ulegają planowane wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie  
z załącznikiem nr 1 do uchwały. 
2. Zmianie ulegają planowane wydatki na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych  
z budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 
3. Zmianie ulegają planowane wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 
4. Zmianie ulegają wydatki na projekty i programy dofinansowane ze środków UE zgodnie  
z załącznikiem nr 4. 
 

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem 
w wysokości                                                                                                        32.474.662,00 zł,     
 w tym:   
dochody bieżące bez zmian                                                                       29.924.662,00 zł, 
dochody majątkowe bez zmian                                                                              2.550.000,00 zł. 
2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem 
w wysokości                       38.243.051,72 zł     
w tym:    
wydatki bieżące po zmianach                                                             27.688.419,60 zł, 
wydatki majątkowe bez zmian                                                      10.554.632,12 zł. 
 
    
           § 3.  1.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
2.  Ogłasza się ją w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. 
 
 
 

                                                                                                      

Przewodnicząca Rady Miasta 

 Podkowa Leśna  

/-/ 

Emilia Drzewicka 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                             
                                                                                        



 
Uzasadnienie do Uchwały Rady Miasta Nr 324/XLVIII/2018 

z dnia 26 czerwca 2018 r. 
 
 
Przeniesienia 
Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85219 §4010 o kwotę 10.000 celem zabezpieczenia 
środków na  wynagrodzenia  dla pracowników w związku z realizacja nowego zadania „Program 
300 plus). Środki przenosi się z rozdz. 85510§4330. 
 
Wprowadza się rozdz. 85404 §2540 w wysokości 18.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na 
dotacje celowe na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w niepublicznych przedszkolach oraz 
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Środki przenosi się z rozdz. 80104 i 
80106. 
 
Wprowadza się zmiany w planie zadań inwestycyjnych: 
Zmniejsza się plan na zadaniu pn. „Projekt i wykonanie spinki wodociągów na terenie miasta” o 
kwotę 35.000,00 i zwiększa się plan na zadaniu pn. „Projekt pn. "Podkowa Leśna dociepla 
budynki użyteczności publicznej" łącznie o kwotę 35.000,00 zł. w tym § 6057 o kwotę 10.850,00 
i § 6059 o kwotę  24.150,00. 
 
 
 

                                                                                                      

Przewodnicząca Rady Miasta 

 Podkowa Leśna  

/-/ 

Emilia Drzewicka 

 


