
                                                                                                                                 
                                                                                                                                        

UCHWAŁA  NR  56/VI/2019 
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia 25 kwietnia  2019 r. 

  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok 

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

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 34 ust. 1 i art. 211, art. 

212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.2077 z późn. zm.), uchwala się,  co następuje: 

 

§ 1. 1. Zmianie ulegają planowane dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do uchwały. 

2. Zmianie ulegają planowane wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem 

nr 2 do uchwały. 

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

w wysokości                                                                                                        31.122.066,00 zł,     
 w tym:   

dochody bieżące bez zmian                                                                       30.909.066,00 zł, 
dochody majątkowe bez zmian                                                                                 213.000,00 zł. 
2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem 

w wysokości                       35.383.062,72 zł,     
w tym:    

wydatki bieżące po zmianach                                                             28.855.930,60 zł, 
wydatki majątkowe bez zmian                                                        6.527.132,12 zł. 
     § 3. 1.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

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

 

 

 

 

 
Przewodniczący Rady Miasta 

 Podkowa Leśna  

/-/ 

Michał Gołąb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Uzasadnienie do Uchwały Rady Miasta Nr  56/VI/2019 

z dnia 25 kwietnia 2019 r. 
 
 
 

Zmiany w planie dochodów bieżących: 

Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie)  łącznie o kwotę 

45.000,00 w związku ze zwiększeniem dotacji przedszkolnej (w tym: w rozdz. 80104 o kwotę 

27.136,00, w rozdz. 80106 o kwotę 12.252,00 oraz w rozdz. 80103 o kwotę 5.612,00). 

 

Zmiany w planie wydatków bieżących: 

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 60004§ 4300 o kwotę 45.000 zł  w związku z większym 

zapotrzebowaniem na środki do zabezpieczenia realizacji projektu związanego z 

dofinansowaniem przejazdów kolejką  WKD dla seniorów oraz uczniów w granicach Podkowy 

Leśnej. 

 

 
Przewodniczący Rady Miasta 

 Podkowa Leśna  

/-/ 

Michał Gołąb 

 

 

 


