
  

UCHWAŁA Nr  119/XXVII/2009 
RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia 12 marca 2009 r. 
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 114/XXVI/2008 
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 grudnia 2008 r. 

w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2009 rok 
 

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  
 
W Uchwale Nr 114/XXVI/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 grudnia  
2008 r. w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2009 r. zmianie ulega zapis  pkt  2  
Załącznika Nr 4 „Plan zadań inwestycyjnych realizowanych w 2009 r.” i zapis § 12.  
 

§ 2 
 

Pkt 2 Załącznika Nr 4 „Plan zadań inwestycyjnych realizowanych w 2009 r.” 
Uchwały Nr 114/XXVI/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 grudnia 2008 r.    
w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2009 r. otrzymuje brzmienie: 
 
„Przebudowa ulic: Lipowej, Bukowej, Wschodniej, Króliczej, Kwiatowej na odcinku 
Lilpopa – Parkowa, Lilpopa, Topolowej oraz budowa parkingu przy Urzędzie Miasta  
od ulicy Kościelnej”. 

§ 3 
 

I.  § 12 Uchwały Nr 114/XXVI/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 grudnia 
2008 r. w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2009 r. otrzymuje brzmienie: 
     „Ustala się plan wydatków na projekty finansowane ze środków funduszy unijnych 
     w wysokości 1.606.289 zł, zgodnie z załącznikami nr 10 i 11.” 
 
II. Po załączniku nr 10 do ww. uchwały dodaje się załącznik nr 11 w brzmieniu 
przedstawionym do niniejszej uchwały. 
 

§ 4 
 

I. Zwi ększa się planowane dochody budŜetu miasta      1.331.345 zł 
 
 w dziale 600 Transport i łączność 
 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 
 § 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin  
                        pozyskane z innych źródeł           134.810 zł 
 
 w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
 rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki 
 § 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin  
                        pozyskane z innych źródeł        1.196.535 zł 
 
 



  

 
 
 
 
II. Zwi ększa się planowane wydatki budŜetu miasta      1.566.289 zł 
 
 w dziale 600 Transport i łączność 
 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 
 § 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych        134.810 zł 
 § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych          23.790 zł 
 
 w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
 rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki 
 § 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych     1.196.535 zł 
 § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych        211.154 zł 
 
III. Deficyt bud Ŝetu miasta powstały w wyniku w/w zmian 
       zostanie pokryty nadwyŜką z lat ubiegłych § 957         234.944 zł  
 

§ 5 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 
 

§ 6 
 

1. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budŜetowym 2009. 
2. Ogłasza się ją w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. 
 

 
Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 21.181.808 zł 
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 23.840.958 zł 

 
 
 

 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Janusz Radziejowski 

 

 
 
 
 
 
 

 


