
PROJEKT 
UCHWAŁA  NR     /     /2015 

RADY MIASTA PODKOWA LE ŚNA 
z dnia 10 września 2015 r. 

 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 34 ust. 1 i  art. 211, 212, 214, 215, 
235, 236, 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., 
poz. 885 ze zm.),  
 

Rada Miasta Podkowa Leśna uchwala, co następuje: 
 
§ 1. 1. Zmianie ulegają planowane dochody budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1 
           do niniejszej uchwały. 
       2. Zmianie ulegają planowane wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2 
           do niniejszej uchwały. 
       3. Zmianie ulegają planowane wydatki inwestycyjne budżetu miasta, zgodnie     
           z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 
 
§ 2.1. Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości  27.850.996,82 zł, w tym: 
           - dochody bieżące po zmianach    - 26.375.396,82 
           - dochody majątkowe bez zmian  -   1.475.600 
      2. Ustala się wydatki  budżetu miasta ogółem w wysokości 31.705.046,82 zł, w tym: 
           - wydatki bieżące bez zmian   - 22.979.121,82 
           - wydatki majątkowe po zmianach  -   8.725.925 
      3. Deficyt budżetu miasta bez zmian wynosi 3.854.050 zł 
      4. Przychody budżetu miasta bez zmian wynoszą 4.548.616 zł 
          - wolne środki bez zmian  - 4.548.616 
      5. Rozchody budżetu miasta bez zmian wynoszą 694.566 zł 
          - spłata kredytu bez zmian  -    694.566 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 
 
§ 4.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
      2. Ogłasza się ją w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE 
do projektu w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok 

 
 
Zwiększa się planowane dochody budżetu miasta o 950.000 zł w związku ze zwrotem 
podatku VAT (dz. 750 rozdz. 75023 § 0970). 
 
Zwiększa się planowane wydatki budżetu miasta o 950.000 zł na zadanie inwestycyjne 
„Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy  
i modernizacji budynku szkoły (dz.801 rozdz.80101 § 6050) w związku z wyrokiem sądu  
i koniecznością wypłaty należności jednemu z podwykonawców biorących udział w realizacji 
tej inwestycji. 
 
 
 
 

   Burmistrz Miasta 
   Podkowa Leśna 

  /-/ 
 Artur Tusiński 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 


