
                                                                           
 

UCHWAŁA NR 260/XL/2017 
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia 28 września 2017 r. 
  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 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 z późn.zm) oraz art. 34 ust. 1 i art. 211, art. 
212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 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 wydatki inwestycyjne budżetu Miasta Podkowa Leśna, 
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

      4. Zmianie ulegają planowane wydatki na programy i projekty realizowane ze 
środków funduszy unijnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem 
w wysokości                                                                                                       30.713.259,66 zł,     
 w tym:   
dochody bieżące po zmianach                                                                       28.915.487,00 zł, 
dochody majątkowe po zmianach                                                                        1.797.772,66 zł. 
 
           2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem 
w wysokości                      36.780.913,98  zł,     
w tym:    
wydatki bieżące po zmianach                                                            26.547.141,32 zł, 
wydatki majątkowe po zmianach                                                     10.233.772,66 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  260 /XL/22017 
z dnia  28 września 2017 r. 

 
Zmiany w planie dochodów: 
Przenosi się plan dochodów w wysokości 11.247.,12 z klasyfikacji budżetowej 60016§6680 do 
planu rozdziału 75618 §6680. Zwrot niewykorzystanych środków na niewygasające wydatki  z 
2016 roku winien być ujęty w rozdz. 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” a nie jak pierwotnie planowano w rodz. 
60016 „Drogi publiczne gminne” 
 
Zwiększa się planowane dochody w rozdz. 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” o kwotę łącznie 36.000 zł w związku z  
uzyskaniem większych wpływów niż pierwotnie zakładano. 
 
Wprowadza się plan dochodów w związku z realizacją projektu 
 
Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 80101 łącznie  o kwotę 42.770,00 (§2057 i §2059) w 
związku z realizacją projektu edukacyjnego „Akademia Otwartego Umysłu’ w partnerstwie z 
Fundacją STIWEK.  
 
Zmiany w planie wydatków bieżących: 
Zwiększa się plan wydatków rozdz. 80113 § 4300 o kwotę 25.000 celem zabezpieczenia środków 
na dowóz uczniów do szkół. 
 
Zmniejsza się plan wydatków  w rozdz. 40002 w §4300 o kwotę 8.000 i  środki przenosi się do 
rozdz. 80113. 
 
Zwiększa się plan wydatków w rodz. 90019 § 4300 o kwotę 19.000 zł, na zabezpieczenie 
wydatków ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na działania w 
zakresie ochrony środowiska. 
 
Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80101 łącznie o kwotę 42.770,00 w związku z realizacją 
projektu „Akademia Otwartego Umysłu”. Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją 
STIWEK dofinansowanego ze środków RPO WM 2014-2020. Środki przeznaczone będą na 
wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne dla uczniów Szkoły 
Podstawowej w Podkowie Leśnej. Wynagrodzenia są finansowane ze środków UE oraz ze 
środków dotacji z Budżetu Państwa. 
 
Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych: 
Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn. „Budowa ścieżek edukacji ekologicznej w 
Miejskim Parku Leśnym” o kwotę 50.000 zł i przenosi się do zadania pn. „Budowa 
Młodzieżowej Strefy Aktywności” celem zabezpieczenia środków w związku ze zwiększeniem 
planowanego kosztu inwestycji wobec zastosowania  innych materiałów na podłoże. 
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