
UCHWAŁA  NR  26 / VI / 2015 
RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia 27 marca 2015 r. 
 

w sprawie zmiany uchwały budŜetowej 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 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 ulegają planowane wydatki budŜetu miasta na programy i projekty    
           realizowane ze środków funduszy unijnych, zgodnie z załącznikiem nr 4 
           do niniejszej uchwały. 
       5. Zmianie ulegają zapisy tabeli „dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo- 
          wychowawczych w 2015 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 
       6. Zmianie ulegają zapisy tabeli „zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z  
           budŜetu miasta Podkowy Leśnej w 2015 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej  
           uchwały. 
 
§ 2.1. Ustala się dochody budŜetu miasta ogółem w wysokości  26.830.159,02 zł, w tym: 
           - dochody bieŜące po zmianach    - 25.354.559,02 
           - dochody majątkowe po zmianach  -   1.475.600 
      2. Ustala się wydatki  budŜetu miasta ogółem w wysokości 28.230.159,02 zł, w tym: 
           - wydatki bieŜące po zmianach  - 22.945.512,02 
           - wydatki majątkowe po zmianach  -   5.284.647 
      3. Deficyt budŜetu miasta bez zmian wynosi 1.400.000 zł 
      4. Przychody budŜetu miasta bez zmian wynoszą 2.094.566 zł 
          - wolne środki bez zmian  - 2.094.566 
      5. Rozchody budŜetu 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 Ŝycie z dniem podjęcia. 
      2. Ogłasza się ją w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. 
 
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
 Podkowy Leśnej  

/-/ 
Renata Gabryszuk 

 
 
 
 
 



Uzasadnienie do Uchwały Nr  26 / VI / 2015 
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 27 marca 2015 r. 

w sprawie zmiany uchwały budŜetowej miasta na 2015 rok 
 
Zwiększa się planowane dochody budŜetu  o: 
- 250.350 zł w rozdz. 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku  od 
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat 
lokalnych od osób fizycznych” tytułem przewidywanych zwiększonych wpływów z podatku 
od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych; 
- 100.000 zł w rozdz. 90001 „ Gospodarka ściekowa i ochrona wód” tytułem zwiększenia 
planowanych wpływów z opłat od mieszkańców miasta za korzystanie z kanalizacji miejskiej: 
- 274.000 zł w rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w związku z 
otrzymaniem dofinansowania projektu „Rewitalizacja Parku Przyjaźni Polsko – Węgierskiej.  
- 750.000 zł w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w związku z 
otrzymaniem  z Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych dofinansowania 
projektu pt.: „Budowa zintegrowanego miejskiego systemu informacji kulturalnej w 
zabytkowym mieście ogrodzie Podkowa Leśna” (SIM); 
zmniejsza się planowane dochody budŜetu o: 
- 169.150 zł w rozdziale „ 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.” w związku 
ze zmniejszeniem przez Ministra Finansów kwoty subwencji oświatowej przypadającej 
miastu Podkowa Leśna. 
W związku z wprowadzeniem nowej klasyfikacji budŜetowej dotyczącej wyodrębnienia 
wydatków na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci i młodzieŜy we wszystkich rodzajach placówek oświatowych, wprowadza się do 
planu budŜetu miasta rozdział 80149 i 80150, przenosząc w odpowiednich paragrafach 
wydatki z rozdziałów 80101 „Szkoły podstawowe”, 80104 „ Przedszkola”, 80106 „Inne 
formy wychowania przedszkolnego” , 80110 „Gimnazja”. 
Zmniejsza się planowane wydatki budŜetu o: 
- 3.000 zł w rozdz. 90003 „ Oczyszczanie miast i wsi” oraz 
- 39.000 zł w rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”, 
zwiększając planowane wydatki o: 
- 42.000 zł na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja Parku Przyjaźni Polsko – Węgierskiej”. 
Dodatkowo na to zadanie przeznacza się jeszcze 308.000 zł, w tym z dotacji uzyskanej  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 274.000 zł.  
Zwiększa się równieŜ planowane wydatki budŜetu o: 
- 15.200 zł w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” § 6616 na zadanie 
inwestycyjne „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji j.s.t. w ramach EOG”, 
- 882.000 zł w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (w tym 750.000 zł z 
uzyskanej dotacji) na nowe zadanie inwestycyjne pt.: „Budowa zintegrowanego miejskiego 
systemu informacji kulturalnej w zabytkowym mieście ogrodzie Podkowa Leśna” (SIM). 
W tabeli inwestycyjnej  zmianie ulega zapis pkt. 2 Przebudowa ulic. Wprowadza się 
wykonanie zadania: projekt przebudowy ciągu ul. Kwiatowej – Paproci na odcinku od 
skrzyŜowania ulicy Parkowej i Bluszczowej do granicy miasta z Owczarnią wraz z projektem 
progów spowalniających w ul. Wrzosowej. Zapis … „oraz projekty organizacji ruchu” 
otrzymuje brzmienie: … „oraz projekty organizacji ruchu wraz z ich realizacją”. Planowane 
nakłady na zadania drogowe nie ulegają zmianie. 
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
 Podkowy Leśnej  

/-/ 
Renata Gabryszuk 

 


