
  

 
UCHWAŁA Nr  113/XXVI/2008 

RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 
z dnia 30 grudnia 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                                                  95.200 zł 
 
 w dziale 852 Pomoc społeczna 
 rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 
 § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych         12.200 zł 
 
 w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
 rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 
 § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych          75.000 zł 
 
 w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
 rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 
 § 2480 dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej  
                        instytucji kultury                8.000 zł 
 
 II. Zmniejsza się planowane wydatki budŜetu                 95.200 zł 
 
            w dziale 750 Administracja publiczna 
 rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast) 
 § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne              8.000 zł 
              
 w dziale 852 Pomoc społeczna 
 rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 
 § 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia                                        12.200 zł 
 
 w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
 rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 
 § 4300 zakup usług pozostałych             75.000 zł 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie 

przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. 
 

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi  -  17.550.346 zł 
       Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi  -  19.290.168 zł 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Janusz Radziejowski 

 



  

 
 

 
 
 
 

 
Uzasadnienie do Uchwały Nr 113 /XXVI / 2008 

Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 grudnia 2008 r. 
w sprawie zmian w budŜecie miasta 

 
 

W Ośrodku Pomocy Społecznej zwiększa się o kwotę 12.200 zł wydatki inwestycyjne 
na zakup programów komputerowych dot. obsługi prac księgowych, a zmniejsza się  
o tę samą kwotę wydatki przeznaczone na zakupy bieŜące. 
 
W rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” przenosi się wydatki w kwocie 
75.000 zł z § 4300 z wydatków przeznaczonych na usługi bieŜące do § 6050 na wydatki 
inwestycyjne przeznaczone na budowę nowych punktów świetlnych na ul. Krasek, 
Kolejowej i Akacjowej. 
 
- o 4.000 zł  na zakup części do naprawy projektora filmowego (awaria nastąpiła 
Zwiększa się dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury o 8.000 zł, w tym:  
  w ostatnich dniach grudnia),  
- i o 4.000 zł na regulację bieŜących zobowiązań jednostki, 
a zmniejsza się o 8.000 zł kwotę przeznaczoną na opłacenie składek w ZUS  
w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast)”. 

 
   
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Janusz Radziejowski 

 

 


