
                                                     
UCHWAŁA NR 41/V/2019 

RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 
z dnia 14 marca 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, art. 258 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 wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do uchwały. 

2. Zmianie ulegają planowane przychody budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2. 

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

w wysokości                                                                                                        31.287.777,00 zł,     
 w tym:   

dochody bieżące bez zmian                                                                       31.074.777,00 zł, 
dochody majątkowe bez zmian                                                                                 213.000,00 zł. 
2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem 

w wysokości                       35.548.773,72 zł,     
w tym:    

wydatki bieżące po zmianach                                                             29.021.641,60 zł, 
wydatki majątkowe bez zmian                                                        6.527.132,12 zł. 
3. Ustala się deficyt miasta w wysokości                                                              4.260.996,72 zł, 
Deficyt zostanie pokryty kredytem w wysokości 3.160.996,72 zł. oraz wolnymi środkami w 

wysokości 1.100.000,00 zł. 

4. Ustala się przychody miasta w wysokości                                                         5.255.562,76 zł, 
W tym z tyt. pożyczek lub kredytów bez zmian  w wysokości                             3.160.996,72 zł , 
oraz z tytułu wolnych środków  w wysokości po zmianach                                  2.094.566,04 zł. 
   § 3.1.  Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków 

związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków 

europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu. 

2. Upoważnia się Burmistrza do  dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków 

związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków 

europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 u.o.f.p., o ile zmiany te nie 

pogorszą wyniku budżetu. 

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

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

 

 
 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 

Podkowa Leśna 

/-/ 

Małgorzata Janus 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do Uchwały Rady Miasta Nr  40/V/2019 
z dnia 14 marca  2019 r. 

 
 
 

Zmiany w planie wydatków bieżących: 

W rozdz. 90001 § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 200.000 celem zabezpieczenia 

środków na usługi związane z konserwacją sieci kanalizacji sanitarnej.  

W rozdz. 90002§ 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 900.000 zł.  celem zabezpieczenia 

środków na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców. 

 

Celem zrównoważenia budżetu zostaje zwiększony deficyt miasta o kwotę 1.100.000,00 zł. 

Zwiększony deficyt zostanie pokryty z wolnych środków. Wolne środki zwiększono do kwoty 

2.094.566,04 zł. 

 

 

W związku ze zmianą  ustawy o finansach publicznych z dnia  14 grudnia 2018 roku 

wprowadzono możliwość przekazania dla Burmistrza upoważnienia do dokonywania zmian w 

planie dochodów i wydatków w związku z realizacją płatności z budżetu środków europejskich 

oraz w związku z realizacją przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo 

środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 . Miasto Podkowa Leśna realizuje przedsięwzięcia 

ze środków wskazanych powyżej. Dla sprawnego prowadzenia realizacji przedsięwzięć 

przekazanie takiego upoważnienia jest zasadne. 

 
 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 

Podkowa Leśna 

/-/ 

Małgorzata Janus 

 

 

 

 


