
                                                                                                                                      
                                                                                                                                        

                                                     
UCHWAŁA NR 13/II/2018 

RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 
z dnia 29 listopada 2018  r. 

  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2018 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 62 z poźń. zm.), uchwala się,  co następuje: 

 

§ 1.1. Z mianie ulegają planowane dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z 
załącznikiem nr 1 do uchwały. 
2. Z mianie ulegają planowane wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem 
nr 2 do uchwały. 
3. Zmianie ulegają planowane wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały 
4. Zmianie ulegają wydatki na projekty i programy dofinansowane ze środków UE zgodnie z 
załącznikiem nr 4. 
5. Zmianie ulegają planowane wydatki na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z 
budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 
 

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem 
w wysokości                                                                                                        32.961.421,00 zł,     
 w tym:   
dochody bieżące po  zmianach                                                                       30.411.421,00 zł, 
dochody majątkowe bez zmian                                                                              2.550.000,00 zł, 
2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem 
w wysokości                       38.729.810,72 zł     
w tym:    
wydatki bieżące po zmianach                                                             28.100.178,60 zł, 
wydatki majątkowe po zmianach                                                       10.629.632,12 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   13/II /2018 

z dnia  29 listopada 2018 
 
Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 75618 §0480 o kwotę 14.500 zł. w związku z uzyskaniem 
większych wpływów z tyt. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki należy 
przeznaczyć na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi. Zwiększa się więc plan wydatków 
w rozdz. 85153 §4300 o kwotę 4.500 z przeznaczeniem na usługi oraz zwiększa się plan 
wydatków w rozdz. 85154 §4300 o kwotę 10.000 z przeznaczeniem na usługi. 
 
Tworzy się nowy rozdział 60004 – Lokalny Transport zbiorowy. W rozdziale wyodrębnia się 
plan wydatków na §4300 w wysokości 1.000 zł z przeznaczeniem na dopłaty do biletów WKD w 
granicach miasta Podkowa Leśna dla seniorów pow. 65 roku życia oraz uczniów i studentów 
będących mieszkańcami Podkowy leśnej. 
 
W rozdz. 80110 §2540 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na dotację 
podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Środki przenosi się z rozdz. 80101 
(Szkoła Podstawowa). 
 
W rozdz. 85219 zwiększa się plan wydatków w §4220 o kwotę 700,  §4210 o kwotę 5.300 i 
§4300 o kwotę 9.000 z przeznaczeniem na organizację imprezy mikołajkowej dla mieszkańców 
miasta Podkowa leśna. Środki przenosi się z rozdz. 85508 oraz 85510. 
 
Na zadaniu inwestycyjnym pn. „Projekt pn."Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy 
południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę 
Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap 2-na obszarze Miasta Podkowa Leśna” 
przenosi się plan wydatków miedzy paragrafami.  Kwotę 50.000  przenosi się z §6050 na §6059, 
Zadanie zostaje wpisane do WPF  na czas realizacji 2018-2020, w związku z podpisaną umową o 
dofinansowanie realizacji zadania ze środków UE. Zadanie będzie realizowane w partnerstwie, 
gdzie Liderem jest Miasto Żyrardów. 
 
W zadaniu inwestycyjnym   Projekt pn."Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy 
południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę 
Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap 1-na obszarze Miasta Podkowa Leśna.” Okres 
realizacji wydłuża się do 2019 roku. Końcowe wypłaty związane z realizacją projektu będą 
dokonane w 2019 roku. 
 
Na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ziemnego toru rowerowego PUMPTRACK  w 
Podkowie Leśnej” wydłuża się okres realizacji do 2019 roku. Prace zostaną rozpoczęte w 2018 
jednak zasadnicza budowa będzie prowadzona w 2019 roku. 
 
Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Regulacja stanu prawnego drogi. ul. Irysowa w 
Podkowie Leśnej -zakupy inwestycyjne” w kwocie 75.000,00. Środki przeznacza się na zakup 
działki zajętej pod drogę. Środki przenosi się z rozdz. 70005 §4590 z puli środków 
przeznaczonych na odszkodowania dla osób fizycznych. 
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