
 

 

UCHWAŁA NR 55/XII/2015 

RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia 3 września 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. 34 ust. 1 i art. 211, 212, 214, 215, 235, 236, 239 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Miasta Podkowa Leśna 

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. 

3. Zmianie ulegają planowane przychody budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 26.897.956,82 zł, w tym: 

- dochody bieżące bez zmian - 25.422.356,82 

- dochody majątkowe bez zmian - 1.475.600 

2. Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości 30.752.006,82 zł, w tym: 

- wydatki bieżące po zmianach - 22.976.081,82 

- wydatki majątkowe po zmianach - 7.775.925 

3. Deficyt budżetu miasta po zmianach wynosi 3.854.050 zł 

4. Przychody budżetu miasta po zmianach wynoszą 4.548.616 zł 

- wolne środki po zmianach - 4.548.616 

5. Rozchody budżetu miasta bez zmian wynoszą 694.566 zł 

- spłata kredytu bez zmian - 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. 

 Przewodnicząca Rady Miasta Podkowa Leśna: 

Renata Gabryszuk 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 lutego 2016 r.

Poz. 1897



 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 1897



 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 1897



 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 1897


		2016-02-25T11:12:39+0000
	Polska
	Anna Gogołowicz
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




