UCHWAŁA Nr 64 / XIII /2007
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 28 grudnia 2007 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

141.000 zł

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 4580 pozostałe odsetki
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
[remont w budynku przy ul. Kościelnej i Jaworowej]

21.000 zł
120.000 zł

§2
II. Zmniejsza się planowane wydatki budŜetu

341.000 zł

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 4270 zakup usług remontowych
§ 4300 zakup usług pozostałych
§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz
osób fizycznych

120.000 zł
10.000 zł
11.000 zł

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
§ 4300 zakup usług pozostałych

200.000 zł

§3
I. Zmniejsza się deficyt budŜetu miasta w części „przychody
z tytułu innych rozliczeń krajowych” § 955

200.000 zł

§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§5
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie
przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi - 16.554.323 zł
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi - 17.609.749 zł
Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Andrzej Kościelny

Uzasadnienie do Uchwały Nr 64 / XIII /2007
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie zmian w budŜecie miasta

Zwiększa się planowane wydatki budŜetu:
w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”
- o 21.000 zł w § 4580 w związku z koniecznością wypłacenia odszkodowania za
przejęcie gruntu na drogę gminną, zmniejszając jednocześnie o tę sama kwotę wydatki
w tym samym rozdziale w § 4300 i w § 4590 oraz
- o 120.000 zł w § 6050 w związku z koniecznością zmiany klasyfikacji budŜetowej
prac remontowych wykonanych w budynkach komunalnych przy ul. Kościelnej
i Jaworowej, zmniejszając jednocześnie o tę samą kwotę wydatki w tym samym
rozdziale w § 4270.
Zmniejsza się planowane wydatki budŜetu:
- o 200.000 zł w rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”
przeznaczone na realizację projektu rewitalizacji parku miejskiego, w związku
z przedłuŜającym się terminem uzgodnienia projektu z Wojewódzkim Konserwatorem
Przyrody;
zmniejszając jednocześnie o 200.000 zł deficyt budŜetu miasta.

