UCHWAŁA NR 55/XII/2015
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 03 września 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 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. 34 ust. 1 i art. 211, 212, 214, 215,
235, 236, 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 885 ze zm.),
Rada Miasta Podkowa Leśna uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zmianie ulegają planowane wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1
do niniejszej uchwały.
2. Zmianie ulegają planowane wydatki inwestycyjne budżetu miasta, zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmianie ulegają planowane przychody budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3
do niniejszej uchwały.
§ 2.1. Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 26.897.956,82 zł, w tym:
- 25.422.356,82
- dochody bieżące bez zmian
- dochody majątkowe bez zmian
- 1.475.600
2. Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości 30.752.006,82 zł, w tym:
- wydatki bieżące po zmianach
- 22.976.081,82
- wydatki majątkowe po zmianach
- 7.775.925
3. Deficyt budżetu miasta po zmianach wynosi 3.854.050 zł
4. Przychody budżetu miasta po zmianach wynoszą 4.548.616 zł
- wolne środki po zmianach
- 4.548.616
5. Rozchody budżetu miasta bez zmian wynoszą 694.566 zł
- spłata kredytu bez zmian
- 694.566
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 4.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Ogłasza się ją w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Renata Gabryszuk

Uzasadnienie do Uchwały Nr 55/XII/2015
Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 03 września 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok
Zwiększa się planowane wydatki budżetu na nowe zadania inwestycyjne:
- o 1.650.000 zł na wykonanie przebudowy ciągu ulicy Kwiatowej – Paproci,
- o 241.000 zł na realizację części II etapu (szata roślinna) inwestycji „Rewitalizacja Parku
Przyjaźni Polsko – Węgierskiej”,
- o 330.000 zł na budowę ciągu pieszo – rowerowego na odc. od stacji WKD – Podkowa
Leśna Główna do rezerwatu „Parów Sójek”,
- o 165.000 zł na drogę dojazdową (przedłużenie ulicy Błońskiej), na ciąg pieszy od
parkingu do ul. Błońskiej i peronu WKD oraz prace przygotowawcze
do budowy „Park&Ride” przy WKD,
-o
25.000 zł na plan zagospodarowania działek przy ul. Jeleniej,
-o
43.050 zł na budowę nowej strony internetowej wraz z dostosowaniem jej do potrzeb
osób niepełnosprawnych, w tym z dofinansowania z Ministerstwa
Administracji i Cyfryzacji 34.440 zł. Dofinansowanie wpłynie po wykonaniu
i rozliczeniu zadania.
Zwiększa się również o 1.428 zł wydatki na zadanie inwestycyjne już istniejące pn.:
„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego
wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA)
na wniosek Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego realizującego ten projekt,
a zmniejsza się o 1.428 zł wydatki w dziale 750 rozdz. 75023 § 4300 „zakup usług
pozostałych” w urzędzie miasta.
Zmniejsza się o 9.000 zł (po wyłonieniu wykonawcy) planowane wydatki budżetu na
zadanie inwestycyjne: „odtworzenie rowu RS 11/19 na odcinku od ul. Myśliwskiej do rowu
RS 11/18” . Zwiększa się o 9.000 zł plan wydatków przeznaczonych na bieżącą konserwację
rowów w związku z koniecznością rozszerzenia prac konserwacyjnych o obszar stawu w
Parku Miejskim.
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