
UCHWAŁA NR 181/XXX/2016 
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia 22 listopada 2016 r. 

  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 34 ust. 1 i art. 211, 212, 214, 

215, 235, 236, 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U.  

z 2013 r., poz. 885 z poźń. zm.), uchwala się,  co następuje: 

 

§ 1.1. Zmianie ulegają planowane wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

                  2. Zmianie ulegają planowane wydatki inwestycyjne budżetu Miasta Podkowa 

Leśna zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

  

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem 

w wysokości                                                                                              27.891.340,60 zł,       
w tym:   

dochody bieżące bez zmian                                                                      26.477.072,60 zł, 
dochody majątkowe bez zmian                                                                  1.414.268,00 zł. 
 

            2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem 

w wysokości                     30.704.940,60 zł,    
w tym:    

wydatki bieżące bez zmian                                                             25.629.198,60 zł, 
wydatki majątkowe po zmianach                                                      5.075.742,00 zł. 
 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna. 

 

§ 4. 1.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

              2.  Ogłasza się ją w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                

Przewodniczący Rady Miasta 

 Podkowa Leśna  

/-/ 

Grzegorz Smoliński 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miasta Nr 181 /XXX/2016 
z dnia  22 listopada  2016 

 
 
 
 Dokonuje się przesunięcia środków między zadaniami inwestycyjnymi. 
Zmniejsza się zadanie pn. „Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego i sieci NN oraz 

modernizacja i budowa sieci oświetlenia w mieście’ o kwotę 10.000 zł.  i przenosi się do 

zadania pn. „Urząd Miasta -zakupy inwestycyjne” celem zabezpieczenia środków na zakup 

nowego pieca CO w związku z koniecznością wymiany  starego pieca przed sezonem 

grzewczym w budynku Urzędu Miasta.  

 

 

 
                                                                                                                                                                                                      

Przewodniczący Rady Miasta 

 Podkowa Leśna  

/-/ 

Grzegorz Smoliński 

 


