UCHWAŁA NR 332/L/2018
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 27 września 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 2018 r., poz. 62 z poźń. zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Z mianie ulegają planowane wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z
załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zmianie ulegają planowane wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
3. Zmianie ulegają wydatki na projekty i programy dofinansowane ze środków UE zgodnie z
załącznikiem nr 3
§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem
w wysokości
w tym:
dochody bieżące bez zmian
dochody majątkowe bez zmian
2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem
w wysokości
w tym:
wydatki bieżące po zmianach
wydatki majątkowe bez zmian

32.721.557,00 zł,
30.171.557,00 zł,
2.550.000,00 zł,
38.489.946,72 zł
27.935.314,60 zł,
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.
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Uzasadnienie do Uchwały Rady Miasta Nr 332/L /2018
z dnia 27 września 2018

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych.
Na zadaniu pn. „Projekt pn."Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowozachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu
Tras Rowerowych - Etap 1-na obszarze Miasta Podkowa Leśna” przenosi się plan wydatków
miedzy paragrafami. Kwotę 55.000 przenosi się z §6059 na §6057, celem zabezpieczenia
środków na wydatki w wysokości odpowiadającej uzyskanemu dofinansowaniu.
Na zadaniu pn. „Podkowa Leśna dociepla budynki użyteczności publicznej” przenosi się plan
wydatków miedzy paragrafami. Kwotę 4.600 przenosi się z §6059 na §6057, celem
zabezpieczenia środków na wydatki w wysokości odpowiadającej uzyskanemu dofinansowaniu
Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Projekt i budowa przyłącza i instalacji gazowej
w budynku komunalnym przy ul. Jana Pawła II 29” w wysokości 25.000 zł. Środki przenosi się z
zadania pn. „Zakupy inwestycyjne -Urząd Miasta (zakup oprogramowania, zakupy sprzętu
komputerowego i biurowego)” oraz z zadania pn. „Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiegozagospodarowanie terenu wraz z wykonaniem małej architektury, ścieżki edukacyjne”.
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