PROJEKT

UCHWAŁA NR /XXVII/ 2016
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia ….. lipca 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 dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z
załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmianie ulegają planowane wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z
załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmianie ulegają planowane dotacje z budżetu miasta Podkowa Leśna, zgodnie z
załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem
w wysokości
27.209.347,60 zł,
w tym:
dochody bieżące bez zmian
25.795.079,60 zł,
dochody majątkowe bez zmian
1.414.268,00 zł,
2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem
w wysokości
30.022.947,60 zł,
w tym:
wydatki bieżące bez zmian
24.947.205,60 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.

Radca prawny
/-/
Monika Płaszewska-Opalińska

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miasta Nr /XXVII/2016
z dnia …….. lipca 2016

Zwiększa się dochody budżetowe
W rozdz. 75023 w § 2008 i § 2009 łącznie o kwotę 10.338 zł w związku u uzyskaniem dotacji na
realizację przedsięwzięcia finansowanego ze środków UE pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego
wdrażania instrumentu ZIT dla warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”
W rozdz. 92120 w § 2020 o kwotę 3.000 zł w związku z pozyskaniem dotacji na prowadzenie
niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego realizowanego przez
Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.

Zwiększa się wydatki budżetowe i dokonuje przeniesień w wydatkach bieżących.

W związku z organizacją XVII Festiwalu Muzyczne Konfrontacje pod patronatem Burmistrza
Miasta Podkowa Leśna dokonano przesunięcia
celem zabezpieczenia środków na
współorganizację powyższego przedsięwzięcia.
Zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 92195 § 2360 o kwotę 13.100 zł.
Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 92195 § 4300 o kwotę 14.100 zł
Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 92118 § 2320 o kwotę 4.500 zł. celem przekazania
dotacji celowej dla Muzeum in. A.i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku.
Przenosi się środki na zabezpieczenie wynagrodzenia dla stanowiska Konserwatora .
Zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 75023 § 4010 o kwotę 22.862 zł.
Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 92120 § 4010 o kwotę 25.000, §411 o kwotę 5.000 zł,
§4120 o kwotę 700zł.

Skarbnik Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Agnieszka Czarnecka

