projekt
UCHWAŁA NR / /2017
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia marca 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 unijnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zmianie ulegają planowane dotacje z budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z
załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Zmianie ulegają planowane przychody Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z
załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem
w wysokości
w tym:
dochody bieżące po zmianach
dochody majątkowe bez zmian
2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem
w wysokości
w tym:
wydatki bieżące po zmianach
wydatki majątkowe po zmianach

29.362.211,00 zł
28.265.211,00 zł,
1.097.000,00 zł,

33.902.365,32 zł,
25.796.865,32 zł,
8.105.500,00 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.

Monika Płaszewska-Opalińska
/-/
Radca prawny
Wa-8421

projekt

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miasta Nr / /2017
z dnia …. Marca 2017

Zmiany w planie dochodów:
Zwiększa się planowane dochody z dotacji:
W rozdz. 85214 o kwotę 5.300,00 z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze
W rozdz. 85216 o kwotę 11.900,00 na zasiłki stałe
Zmniejsza się planowane dochody z tyt. dotacji:
W rozdz. 85213 §2030 o kwotę
400,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne
W rozdz. 85219 §2030 o kwotę
300,00 zł. na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
W rozdz. 80104 §2030 o kwotę 28.736,00 zł na dzieci przedszkolne.
W związku z otrzymaniem informacji od Ministra Finansów o przyznanych ostatecznie kwotach
zmniejsza się dochody z tyt. subwencji oświatowej o kwotę 23.388 w rozdz.75801 § 2920 .
Zmniejsza się planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 5.361,00
rozdz. 75621 §0010.

Zmiany w planie wydatków bieżących:
Zwiększa się wydatki bieżące w
Rozdz. 40002 § 4210 o kwotę 120.000 na zakup nakładek do wodomierzy służących do zdalnego
odczytu zużycia wody.
Rozdz. 40002 § 4300 o kwotę 430.000 na koszty związane z wymianą wodomierzy i
uruchomieniem systemu zdalnego odczytu zużycia wody.
Rozdz. 40002 § 4260 o kwotę 30.000 na koszty abonamentowe związane z systemem zdalnego
odczytu stanu zużycia wody drogą telefonii komórkowej.
W rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 30.000 na bieżące utrzymanie dróg.
W rozdz. 75075 § 4300 o kwotę 30.000 na zadania z zakresu promocji gminy.
W rozdz. 85214 § 3110 o kwotę 5.300 z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze
W rozdz. 85216 § 3110 o kwotę 11.900 z przeznaczeniem na zasiłki stałe
W rozdz. 90002 § 4300 o kwotę 40.000 na koszty funkcjonowania PSZOK
W rozdz.90004 § 4300 o kwotę 80.000 na pielęgnację drzew w mieście (planowane
dofinansowanie z WFOŚiGW)
W rozdz. 90013§4300 o kwotę 1.000 na sterylizację/kastrację psów i kotów.
W rozdz. 90019§4300 o kwotę 5.000 na wywóz azbestu zgodnie z planem usuwania azbestu
W rozdz. 90019§4390 o kwotę 12.000 na koszty wykonania planu usuwania azbestu.
Przenosi się środki w dziale 801:
Zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 80149 §2540 o kwotę 43.806 zł i przenosi się do rozdz.
80101 § 2540 kwotę 8.958, do rozdz. 80150 łącznie kwotę 34.848, celem zabezpieczenia
właściwej kwoty na wydatki dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zmiany w wydatkach majątkowych.
Zwiększa się plan wydatków na zadaniach inwestycyjnych:
W rozdz. 60016 §6050 o kwotę 800.000 na zadaniu pn. Dokumentacje projektowe przebudowy
ulic na terenie miasta m.in..Miejska,Sójek.
Przebudowa ulic na terenie miasta m.in.: ul.Kwiatowa na odcinku Parkowa-Czeremchowa wraz
z rondem; Rondo ul. Bukowa/Lipowa/Topolowa; ulica Główna na odcinku Lotnicza-Miejska; ul.
Modrzewiowa na odcinku Wschodnia-Jaworowa” w związku ze zwiększeniem zakresu
realizowanych zadań.
W rozdz. 70005§6050 o kwotę 10.000 na zadaniu pn. „Wykonanie projektu zagospodarowania
działek przy ul. Jeleniej w Podkowie Leśnej.” Zwiększenie szacowanego kosztu wykonania
zadania.
W rozdz. 90004 §6050 o kwotę 80.000 na zadaniu pn. Rewitalizacja Miejskiego Parku Leśnego”
w związku ze zwiększeniem zakresu realizowanych zadań.
W rozdz. 90006§6050 o kwotę 50.000 na zadaniu pn.” Przebudowa, odtworzenie przepustów,
rowów i cieków wodnych” w związku ze zwiększeniem zakresu realizowanych zadań.
W rozdz. 90006§6050o kwotę 50.000 na zadaniu pn.” Rewitalizacja Miejskiego Parku Leśnegoprzebudowa stawu i przepustów” w związku ze zwiększeniem zakresu realizowanych zadań.
W rozdz. 90095 §6610 o kwotę 11.500 na zadaniu pn. „Rozwój miast poprzez wzmocnienie
kompetencji jst w ramach EOG” celem zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji
projektu.
Zmiany w planie przychodów
Po stronie przychodów zwiększa się kwotę wolnych środków do wielkości 2.757.251,04 , w tym
na pokrycie deficytu przeznacza się kwotę 1.837.685 zł i na spłatę zaciągniętych kredytów i
pożyczek przeznacza się kwotę 919.566,04.

Skarbnik Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Agnieszka Czarnecka

