UCHWAŁA NR /
/ 2015
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 12 lutego 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. 211, 212, 239 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.),
Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zmianie ulegają planowane wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1
do niniejszej uchwały.
2. Zmianie ulegają planowane wydatki inwestycyjne budżetu miasta, zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2.1. Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 25.650.410 zł, w tym:
- 25.198.810
- dochody bieżące bez zmian
- dochody majątkowe bez zmian
- 451.600
2. Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości 27.050.410 zł, w tym:
- 23.012.963
- wydatki bieżące po zmianach
- wydatki majątkowe po zmianach
- 4.037.447
3. Deficyt budżetu miasta bez zmian wynosi 1.400.000 zł
4. Przychody budżetu miasta bez zmian wynoszą 2.094.566 zł
- wolne środki
- 2.094.566
5. Rozchody budżetu miasta bez zmian wynoszą 694.566 zł
- spłata kredytu
- 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 Uchwały Nr
/
/ 2015
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 12 lutego 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok
Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o:
- 200.000 zł w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” § 4590, a
zwiększa się planowane wydatki budżetu o:
- 200.000 zł w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” § 6060,
w związku z potrzebą regulacji stanu prawnego własności dróg w istniejących liniach
rozgraniczających pas drogowy.

