UCHWAŁA NR 267 /XLI /2017
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 26 października 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.
§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem
w wysokości
w tym:
dochody bieżące po zmianach
dochody majątkowe po zmianach
2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem
w wysokości
w tym:
wydatki bieżące po zmianach
wydatki majątkowe po zmianach

30.831.406,66 zł,
29.033.634,00 zł,
1.797.772,66 zł.

36.899.060,98 zł,
26.665.288,32 zł,
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.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Wojciech Żółtowski

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miasta Nr 267/XLI /2017
z dnia 26 października 2017
Zmiany w planie dochodów.
Zwiększa się plan dochodów bieżących na klasyfikacji budżetowej 75618 §0480 dot. opłat za
zezwolenia sprzedaży alkoholu o kwotę 2.600 zł w związku z większym wpływem niż
planowano.
Zmiany w planie wydatków bieżących:
Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale 85154”Przeciwdziałanie alkoholizmowi”
łącznie o kwotę 2.600 w §4210 i §4300 z przeznaczeniem na działania związane z
przeciwdziałaniem alkoholizmowi. W związku ze zwiększeniem planu po stronie dochodów,
należy zwiększyć również plan wydatków. Środki pozyskane z opłaty alkoholowej winne być w
całości przeznaczone na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.
W rozdz. 80101 „Szkoły Podstawowe” zmniejsza się plan wydatków w §4010 (wynagrodzenia) o
kwotę 64.500 zł i przenosi się do rozdz. 80110 - Gimnazja do §4010 kwotę 18.500 zł oraz do
rozdz. 85401 - Świetlice szkolne do §3020, §4010,§4110 łącznie kwotę 46.000. W związku z
przeniesieniem pracownika szkoły podstawowej do świetlicy szkolnej należy zwiększyć
odpowiednio plan w świetlicy. W Gimnazjum przeniesienie środków wynika z konieczności
zabezpieczenia środków na godziny zastępstw oraz na planowane nagrody.
Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł na zadaniu pn. Wykonanie projektów
oświetlenia ulicznego i sieci NN oraz modernizacja i budowa sieci oświetlenia w mieście” celem
zabezpieczenia środków na dodatkowe oświetlenie w mieście w rozdz. 90015. Środki przenosi
się z zadania pn. „Budowa ścieżek edukacji ekologicznej w Miejskim Parku Leśnym”-powyższe
zadanie nie będzie realizowane w 2017 roku.
Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do realizacji w latach 2017-2021 pn. „Budowa i
przebudowa ulic na terenie miasta, w tym miedzy innymi: Bobrowa, Głogów, Grabowa,
Kościelna, Kwiatowa, Mickiewicza, Modrzewiowa, Sasanek, Sosnowa, Topolowa, Dębowa.”
W roku 2017 nie przewiduje się ponoszenia wydatków. Zadanie wpisane do WPF do roku 2021
Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie organizacji ruchu, dokumentacji
projektowej, technicznej związanej z budową, przebudową ulic, ciągów pieszo-jezdnych, ścieżek
rowerowych na terenie miasta m.in. ul. Iwaszkiewicza (końcówka wraz z zawrotką), Al. Lipowa
(część nieutwardzona), Kwiatowa (projekt zamienny dla odcinka Storczyków-Czeremchowa) ,
Sójek, Miejska, Lotnicza” limit wydatków w 2017 roku 66.420 zł . Zadanie wprowadzone do
WPF do realizacji do 2019.
Plan wydatków na 2017 rok został wydzielony z zadania pn. „Dokumentacje projektowe
przebudowy ulic na terenie miasta m.in.. Miejska, Sójek. Przebudowa ulic na terenie miasta
m.in.: ul .Kwiatowa na odcinku Wrzosowa-Paproci granica miasta; Rondo ul.
Bukowa/Lipowa/Topolowa; ulica Główna na odcinku Lotnicza-Miejska; ul. Modrzewiowa na
odcinku Wschodnia-Jaworowa”.
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