
  

UCHWAŁA Nr 89/XXI/2008 
RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia 31 lipca  2008 r. 
 

w sprawie zmian w budŜecie miasta 
 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
 w związku z art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  

( Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zm. ) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje: 
§ 1  

  I. Zwiększa się planowane wydatki budŜetu                                                192.000 zł 
 
 w dziale 600 Transport i łączność 
 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 
 § 4270 zakup usług remontowych             35.000 zł 
 
 w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
 rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki 
 § 2480 dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej 
                        instytucji kultury           150.000 zł 
 
 rozdz. 92116 Biblioteki 
 § 2480 dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej 
                        instytucji kultury                7.000 zł 
 
 II. Zwi ększa się deficyt budŜetu miasta w części „przychody 
      z tytułu innych rozliczeń krajowych” § 955          192.000 zł 

§ 2 
  I. Zwiększa się planowane wydatki budŜetu            50.000 zł 
  

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
 rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki 
 § 2480 dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej 
                        instytucji kultury              50.000 zł 
 
 II. Zmniejsza się planowane wydatki budŜetu            50.000 zł 
  

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
 rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki 
 § 6220 dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub 
                        dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji    
   i zakupów inwestycyjnych innych jednostek 
                         sektora finansów publicznych                       50.000 zł 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 4 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie 

przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. 
 

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi  -  17.482.574 zł 
       Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi  -  19.122.396 zł 

 



  

 
 
 

Uzasadnienie do Uchwały Nr 89/XIXI/2008 
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 31lipca 2008 r. 

w sprawie zmian w budŜecie miasta 
 
 

 
Zwiększa się planowane wydatki budŜetu o 192.000 zł: 
- w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” 
  o 35.000 zł  w § 4270 na naprawę nawierzchni  ulic Jeleniej i Wiewiórek i ciąg dalszy    
  łatania dziur; 
- w rozdz. 92113 „Centra kultury i sztuki” 
  o 150.000 zł w § 2480 na bieŜące wydatki Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich 
- w rozdz. 92116 „Biblioteki” 
  o 7.000 zł w § 2480 na odprawy emerytalne dla dwóch pracowników biblioteki; 
 
zwiększając jednocześnie o 192.000 zł deficyt budŜetu miasta. 
 
W § 2 uchwały przenosi się kwotę 50.000 zł z wydatków inwestycyjnych Centrum 
Kultury i Inicjatyw Obywatelskich na wydatki bieŜące. Za kwotę tą zakupiono krzesła, 
będące wyposaŜeniem obiektu, nie kwalifikującym się do zakupu ze środków 
inwestycyjnych. 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Janusz Radziejowski 

 

 


