
                                                                                                                                      
                                                                                                                                        

                                                     
UCHWAŁA NR 32/IV/2019 

RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 
z dnia  24 stycznia 2019 r. 

  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2019 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 późn. zm.), uchwala się,  co następuje: 

 

§ 1. 1. Zmianie ulegają planowane dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do uchwały. 

2. Zmianie ulegają planowane wydatki 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 planowane wydatki na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 

oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z budżetu Miasta Podkowa Leśna, 

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem  

w wysokości                                                                                                        31.287.613,00 zł,     
 w tym:   

dochody bieżące po zmianach                                                                       31.074.613,00 zł, 
dochody majątkowe bez zmian                                                                                 213.000,00 zł. 
2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem 

w wysokości                       34.448.609,72 zł,     
w tym:    

wydatki bieżące bez zmian                                                             27.921.477,60 zł, 
wydatki majątkowe po zmianach                                                         6.527.132,12 zł. 
3. Ustala się dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek 

spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości                                   5.661.285,00 zł. 
                                                                                                                

     § 3.  1.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

2.  Ogłasza się ją w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. 

 

 

 
                                                                                                      

Przewodniczący Rady Miasta 

 Podkowa Leśna  

/-/ 

Michał Gołąb 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miasta Nr 32/IV/2019 
z dnia 24 stycznia 2019 r. 

 
 
 

Zmiany w planie dochodów: 

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej planowanej dotacji na realizację programu 

”Aktywny senior” w wysokości 32.232,00 zł. Pierwotnie blednie ustalono dotację w rozdz. 85154 

(Przeciwdziałanie alkoholizmowi). Prawidłowa klasyfikacja to 85149 § 2057 (Program 

profilaktyki zdrowotnej). 

 

 

Zmiany w planie inwestycyjnym: 

 

W rozdz. 80101§ 6050 zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Projekt 

przebudowy Miejskiego Przedszkola w Podkowie Leśnej” o kwotę 25.000,00 zł. 

 

Wprowadza się nowe zadanie: 

W rozdz. 90095 §6610 wprowadza się plan wydatków na kwotę 25.000,00 na zadaniu pn.: 

„Dotacja dla Gminy Brwinów na zadania związane z dokończeniem projektu pn. „Rozwój miast 

poprzez wzmocnienie kompetencji jst w ramach EOG”. 

 

 
                                                                                                      

Przewodniczący Rady Miasta 

 Podkowa Leśna  

/-/ 

Michał Gołąb 

 


