
  

 
UCHWAŁA Nr  55 /XII/2007 

RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 
z dnia 26 listopada  2007 r. 

 
w sprawie zmian w budŜecie miasta 

 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
 w związku z art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  

( Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zm. ) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
  
I. Zwi ększa się planowane dochody budŜetu              5.120 zł 
 
 w dziale 851 Ochrona zdrowia 
 rozdz. 85195 Pozostała działalność 
 § 2010 dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 
                        zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz  
                        innych zadań zleconych gminie ustawami                120 zł 

 
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 rozdz. 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 
 § 2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację 
                        zadań bieŜących jednostek sektora finansów publicznych           5.000 zł 
 
II. Zwi ększa się planowane wydatki budŜetu              5.120 zł 
  

w dziale 851 Ochrona zdrowia 
 rozdz. 85195 Pozostała działalność 
 § 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia                 120 zł 
  

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
 rozdz. 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 
 § 4300 zakup usług pozostałych                          5.000 zł 
 

§ 2 
 

  I. Zwiększa się planowane wydatki budŜetu                                                228.100 zł 
 
 w dziale 600 Transport i łączność 
 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 
 § 2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. 
                        na dofinansowanie zadań bieŜących                                             15.000 zł 
 
 w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 
 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
 § 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych 
                        podatków i opłat                                                             100 zł 
 
  
 



  

  
w dziale 750 Administracja publiczna 

 rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 
 § 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia                 3.000 zł 
 

w dziale 801 Oświata i wychowanie 
 rozdz. 80195 Pozostała działalność 
 § 4300 zakup usług pozostałych                               60.000 zł 
 
 w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
 rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki 
 § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych        150.000 zł 
 

§ 3 
 
II. Zmniejsza się planowane wydatki budŜetu          228.100 zł 
  

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 
 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
 § 4300 zakup usług pozostałych                                                          100 zł 
  

w dziale 750 Administracja publiczna 
 rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 
 § 4300 zakup usług pozostałych                       3.000 zł 
 
 w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
 rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 
 § 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. 
                        na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych                    60.000 zł  
  

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
 rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki 
 § 2480 dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury          150.000 zł 
 
 w dziale 926 Kultura fizyczna i sport 
 rozdz. 92601 Obiekty sportowe 
 § 6610 dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje 
                        i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 
                        porozumień [umów] miedzy j.s.t.            15.000 zł 
 

§ 4 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

 
§ 5 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie 
przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. 

 
 

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi  -  16.590.323 zł 
       Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi  -  17.845.749 zł 

 
 

 



  

 
 

 
Uzasadnienie do Uchwały Nr  55 / XII /2007 

Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia  26 listopada 2007 r. 
w sprawie zmian w budŜecie miasta 

 
 

Zwiększa się planowane dochody i wydatki budŜetu: 
- o 120 zł  w dziale 851 „Ochrona zdrowia”  na podstawie decyzji Wojewody    
  Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy  
  o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych; 
- o 5.000 zł w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 
  na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Grodziskiego o przyznaniu środków z 
  Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację  
  zadania oczyszczania rowu melioracyjnego na odcinku od przepustu na ulicy  
  Brwinowskiej do ulicy Głównej wraz z naprawą przepustu na ulicy Głównej . 
 
Zwiększa się planowane wydatki budŜetu:  
- o 15.000 zł  w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” z przeznaczeniem  na udział  
   w przygotowaniu dokumentacji technicznej dot. budowy ścieŜek rowerowych ,  
   zmniejszając jednocześnie wydatki na ten cel w rozdz. 92601 „Obiekty sportowe”  
   w związku z koniecznością zmiany klasyfikacji budŜetowej; 
- o 100 zł  w rozdz.70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” § 4570 „odsetki  
  od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w związku  
  z koniecznością zapłacenia odsetek za opóźnienie w opłacie składki członkowskiej na  
  rzecz Spółki Wodnej w Brwinowie, zmniejszając jednocześnie wydatki w tym samym  
  rozdziale  w § 4300 „zakup usług pozostałych” ; 
- o 3.000 zł  w rozdz. 75075 „Promocja j.s.t.” § 4210 „zakup materiałów i wyposaŜenia”  
  w związku z koniecznością drobnych zakupów promocyjnych, zmniejszając wydatki  
  w tym samym rozdziale w § 4300 „zakup usług pozostałych”; 
- o 60.000 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie” z przeznaczeniem na wydatki  
  związane ze zwiększoną liczbą dzieci mieszkających w Podkowie, a uczęszczających  
  do klas „O” w innych gminach, zmniejszając o tę samą kwotę wydatki  w dziale 900  
  „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” przeznaczone na udział w      
  modernizacji oczyszczalni ścieków w Grodzisku Maz.; 
- o 150.000 zł w rozdziale 92113 „ Centra kultury i sztuki” na wydatki inwestycyjne  
  dotyczące wyposaŜenia obiektu „Pałacyk-Kasyno” , zmniejszając o tę samą kwotę 
  dotację dla Miejskiego Centrum Kultury.  
 
 
 
 
 
 Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 

Podkowa Leśna 
/-/ 

Anna Łukasiewicz 
 


