
UCHWAŁA  NR      /       / 2014 
RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia 28 października 2014 r. 
 

w sprawie zmiany uchwały budŜetowej miasta na 2014 rok 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, 212, 239 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miasta 
Podkowy Leśnej uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
1. Zmianie ulegają planowane dochody budŜetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1 
    do niniejszej uchwały. 
2. Zmianie ulegają planowane wydatki budŜetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2 
    do niniejszej uchwały. 
3. Zmianie ulegają planowane wydatki inwestycyjne budŜetu miasta, zgodnie z załącznikiem    
    nr 3 do niniejszej uchwały. 
4. Zmianie ulega plan dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo- 
    wychowawczych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 
5. Zmianie ulegają planowane kwoty dotacji z zakresu ochrony przeciwpoŜarowej,  
    zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 
6. Zmianie ulegają planowane kwoty dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora   
    finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 
7. Zmianie ulegają planowane kwoty dotacji udzielanych z  budŜetu miasta, zgodnie z    
    załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
1. Ustala się dochody budŜetu miasta ogółem w wysokości  24.275.966,80 zł, w tym: 
    - dochody bieŜące po zmianach  - 23.815.966,80 
    - dochody majątkowe po zmianach -      460.000 
2. Ustala się wydatki  budŜetu miasta ogółem w wysokości 27.385.966,80 zł, w tym: 
    - wydatki bieŜące po zmianach  - 23.980.300,80 
    - wydatki majątkowe po zmianach -   3.405.666 
3. Deficyt budŜetu miasta bez zmian wynosi 3.110.000 zł 
4. Przychody budŜetu miasta bez zmian wynoszą 3.834.566 zł 
    - wolne środki    - 3.804.566 
    - przychody ze spłat poŜyczek  -      30.000 
5. Rozchody budŜetu miasta bez zmian wynoszą 724.566 zł 
    - udzielone poŜyczki   -        30.000 
    - spłata kredytu    -      694.566 
 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 
 

§ 4 
1. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
2. Ogłasza się ją w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. 
 
 



Uzasadnienie do Uchwały Nr      /     / 2014 
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 28 października 2014 r. 
w sprawie zmiany uchwały budŜetowej miasta na 2014 rok 

 
Zwiększa się planowane dochody budŜetu miasta o kwotę 201.549,00 zł z tytułu części 
oświatowej subwencji ogólnej dla gmin. 
 
W celu prawidłowego sklasyfikowania planowanych dochodów uzyskanych na podstawie 
umów zawartych z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację projektów 
objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich : 
1. zmniejsza się planowane dochody o kwotę 400.000 zł w dziale 700 rozdział 70005 § 
6297 „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł”, a 
zwiększa  się planowane dochody o kwotę 400.000 zł w dziale 700 rozdział 70005 § 6207 
„dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich…” – 
dotyczy umowy na remont budynku CKiIO przy ul. Świerkowej 1; 
2. zmniejsza się planowane dochody o kwotę 12.748 zł w dziale 900 rozdział 90019 § 2707 
„ środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin pozyskane z innych źródeł”, a 
zwiększa  się planowane dochody o kwotę 12.748 zł w dziale 900 rozdział 90019 § 2007 
„dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich…” – 
dotyczy projektu  „Czysta Podkowa”  zrealizowanego w 2013 r. 
 
Zmniejsza się planowane dochody budŜetu o kwotę 30.000 zł w dziale 801 rozdziale 80101 
§ 6330 „dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację inwestycji własnych 
gmin”. Dochody te dotyczą realizacji projektu „Radosna Szkoła” i wpłynęły do budŜetu 
miasta 30 grudnia 2013 r. 
Zwiększa się planowane dochody budŜetu o kwotę 40.000 zł w dziale 756 rozdziale 75616 
§ 0500 „podatek od czynności cywilnoprawnych” w związku z większymi kwotami podatku 
przekazywanymi przez urzędy skarbowe. 
 
Zwiększa się planowane wydatki budŜetu o: 
- 115.339 zł na dotację dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Podkowie Leśnej w związku ze 
zwiększoną liczbą dzieci uczęszczających do szkoły (801-80101-2540), 
- 57.398 zł na dotację dla Gimnazjum Nr 2 w Podkowie Leśnej w związku ze zwiększoną 
liczbą dzieci uczęszczających do szkoły (801-80110-2540), 
- 10.000 zł na dotację dla Klubu Rodzinnego IHAHA w Podkowie Leśnej w związku ze 
zwiększoną liczbą dzieci uczęszczających do przedszkola (801-80106-2540), 
- 10.000 zł na wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na wydatki bieŜące 
Państwowej StraŜy PoŜarnej w Grodzisku Mazowieckim (754-75411-3000), 
- 18.812 zł na remonty bieŜące dróg gminnych w Podkowie Leśnej (600-60016-4270), 
- 5.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Grodziskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu 
dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz. (851-85111-6300), 
- 2.000 zł na wydatki bieŜące dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi (851-85154-4300). 
 
Zmniejsza się planowane wydatki budŜetu o: 
- 5.000 zł na zakup sprzętu dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz. (851-85111-6220), 
- 2.000 zł na dotację dla stowarzyszeń dotyczącą działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej 
(851-85149-2820). 
 
 
 

Skarbnik Miasta     
/-/ 

 Maria Ostrowska 


