
  

       
     

UCHWAŁA Nr  131/ XXIX /2009 
RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia 22 czerwca  2009 r. 
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 114/XXVI/2008 
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 grudnia 2008 r. 

w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2009 rok 
 

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  
 
W Uchwale Nr 114/XXVI/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 grudnia  
2008 r. w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2009 r. zmianie ulega zapis § 12  
i zapis pkt 1 w § 14.  

§ 2 
 
I.   § 12 Uchwały Nr 114/XXVI/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 grudnia 
2008 r. w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2009 r. otrzymuje brzmienie: 
      „ Ustala się plan wydatków na projekty finansowane ze środków funduszy unijnych     
      w wysokości  1.678.089 , zgodnie z załącznikami nr 10, 11 i 12.” 
 
II.  Zmianie ulegają zapisy załącznika nr 11 do ww. uchwały w brzmieniu 
przedstawionym do niniejszej uchwały. 
 
III. Po załączniku nr 11 do ww. uchwały dodaje się załącznik nr 12 w brzmieniu 
przedstawionym do niniejszej uchwały. 

§ 3 
 

Pkt 1 § 14  Uchwały Nr 114/XXVI/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia  
30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2009 r. otrzymuje 
brzmienie: 
„UpowaŜnia się Burmistrza Miasta do: 
1. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań  
    z udziałem środków unijnych, zgodnie z załącznikami nr 10, 11 i 12;” 
  

§ 4 
 

 I. Zwi ększa się planowane dochody budŜetu          224.862 zł 
 
 w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 
 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
 § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania 
                        wieczystego przysługującego osobom fizycznym  
                        w prawo własności            224.862 zł 
 
 
 



  

 
 
II. Zmniejsza się planowane dochody budŜetu               133.322 zł 
 
 w dziale 758 RóŜne rozliczenia 
 rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 
 § 2920 subwencje ogólne z budŜetu państwa         133.322 zł 

 
III. Zwi ększa się planowane wydatki budŜetu          135.893 zł 
 
 w dziale 801 Oświata i wychowanie 
 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe             53.421 zł 
 § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń            4.638 zł 
 § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników           41.587 zł 
 § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne              5.273 zł 
 § 4120 składki na Fundusz Pracy                  870 zł 
 §  4440 odpis na ZFŚS                   1.053 zł 
 
 rozdz. 80110 Gimnazja              39.194 zł 
 § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń            5.052 zł 
 § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników           28.245 zł 
 § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne              5.062 zł 
 § 4120 składki na Fundusz Pracy                  835 zł 
 
 rozdz. 80104 Przedszkola              33.992 zł 
 § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników           28.084 zł 
 § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne              4.342 zł 
 § 4120 składki na Fundusz Pracy                  716 zł 
 §  4440 odpis na ZFŚS                      850 zł 
 
 rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli     722 zł 
 § 4700 szkolenia pracowników        722 zł 
 
 w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 
 rozdz. 85401 Świetlice szkolne               8.499 zł 
 § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń            1.000 zł 
 § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników             6.539 zł 
 § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                 824 zł 
 § 4120 składki na Fundusz Pracy                  136 zł 
 
 rozdz. 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli       65 zł 
 § 4300 zakup usług pozostałych          65 zł 
 
IV. Zmniejsza się planowane wydatki             44.353 zł 
 
 w dziale 801 Oświata i wychowanie 
 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 
 § 2540 dotacja podmiotowa z budŜetu dla niepublicznej  
                        jednostki systemu oświaty             24.903 zł 
 
 rozdz. 80110 Gimnazja 
 § 2540 dotacja podmiotowa z budŜetu dla niepublicznej  
                        jednostki systemu oświaty             19.450 zł 
 



  

 
 
 

§ 5 
 

  I. Zwiększa się planowane dochody budŜetu            64.261 zł 
 
 w dziale 852 Pomoc społeczna 
 rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej            64.261 zł 
 § 2008 dotacje rozwojowe              57.421 zł 
 § 2009 dotacje rozwojowe                3.040 zł 
 § 6208 dotacje rozwojowe                3.609 zł 
 § 6209 dotacje rozwojowe                              191 zł 
 
II. Zwi ększa się planowane wydatki budŜetu            71.800 zł 
 
 w dziale 852 Pomoc społeczna 
 rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 
                                  na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
 § 3119 świadczenia społeczne               7.539 zł 
 
 rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej            64.261 zł 
 § 4018 wynagrodzenia osobowe pracowników             4.080 zł  
 § 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników                216 zł 
 § 4118 składki na ubezpieczenia społeczne              2.457 zł 
 § 4119 składki na ubezpieczenia społeczne                 130 zł 
 § 4128 składki na Fundusz Pracy                  383 zł 
 § 4129 składki na Fundusz Pracy         20 zł 
 § 4178 wynagrodzenia bezosobowe               8.703 zł 
 § 4179 wynagrodzenia bezosobowe                  461 zł 
 § 4218 zakup materiałów i wyposaŜenia                 485 zł 
 § 4219 zakup materiałów i wyposaŜenia        26 zł 
 § 4308 zakup usług pozostałych             40.553 zł 
 § 4309 zakup usług pozostałych               2.147 zł 
 § 4748 zakup materiałów papierniczych do sprzętu 
                        drukarskiego i urządzeń kserograficznych                760 zł 
 § 4749 zakup materiałów papierniczych do sprzętu 
                        drukarskiego i urządzeń kserograficznych                  40 zł 
 § 6068 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budŜetowych           3.609 zł 
 § 6069 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budŜetowych              191 zł 
 
 
III. Zmniejsza się planowane wydatki budŜetu              7.539 zł 
  

w dziale 852 Pomoc społeczna 
 rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 
                                  na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
 § 3110 świadczenia społeczne               7.539 zł 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

§ 6 
 

 I. Zwi ększa się planowane wydatki budŜetu            85.000 zł 
 
 w dziale 600 Transport i łączność 
 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne              
 § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych            4.500 zł 
 
 w dziale 710 Działalność usługowa 
 rozdz. 71035 Cmentarze              70.000 zł 
 § 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia              5.000 zł 
 § 4270 zakup usług remontowych             50.000 zł 
 § 4300 zakup usług pozostałych             15.000 zł 
  
 w dziale 801 Oświata i wychowanie 
 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe               5.000 zł 
 § 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia              2.500 zł 
 § 4300 zakup usług pozostałych               2.500 zł 
  
 w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego            
 rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki 
 § 2480 dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej 
                        instytucji kultury                5.500 zł  
 
II. Zmniejsza się planowane wydatki budŜetu            85.000 zł 
          
 w dziale 600 Transport i łączność 
 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne              
 § 4270 zakup usług remontowych               4.500 zł 
  

w dziale 710 Działalność usługowa 
 rozdz. 71035 Cmentarze                 
 § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych          70.000 zł 
 
 w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego            
 rozdz. 92195 Pozostała działalność 
 § 2820 dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub 
                        dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
                         stowarzyszeniom                5.500 zł 
 
 w dziale 926 Kultura fizyczna i sport 
 rozdz. 92695 Pozostała działalność 
 § 4300 zakup usług pozostałych               5.000 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

§ 7 
 

 I. Zmniejsza się planowane dochody budŜetu            87.230 zł 
 
 w dziale 600 Transport i łączność 
 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne              
 § 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 
                        pozyskane z innych źródeł             87.230 zł 
 
II. Zmniejsza się planowane wydatki budŜetu            87.230 zł 
 
 w dziale 600 Transport i łączność 
 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne              
 § 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych          87.230 zł 
 
III. Zwi ększa  się planowane wydatki budŜetu            87.230 zł 
 
 w dziale 600 Transport i łączność 
 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne              
 § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych          87.230 zł 
 
IV. Deficyt budŜetu miasta powstały w wyniku w/w zmian 
       zostanie pokryty nadwyŜką z lat ubiegłych § 957           87.230 zł 
 

§ 8 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

 
§ 9 

 
1. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budŜetowym 2009. 
2. Ogłasza się ją w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. 
 

 
Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 21.259.108 zł 
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 24.005.488 zł 

 
 
 

 
Przewodniczący Rady Miasta 

Podkowa Leśna 
/-/ 

Janusz Radziejowski 
 

 
 
 
 
 



  

 
 

Uzasadnienie do Uchwały Nr 131/XXIX/2009     
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 czerwca 2009 r. 

        
Dot. § 4 uchwały 
W związku ze zmniejszeniem wysokości  subwencji oświatowej przekazywanej przez 
Ministra Finansów, zmniejsza  się planowane dochody budŜetu miasta o  133.322 zł , a 
wydatki przeznaczone na dotacje dla niepublicznych szkół w Podkowie Leśnej 
(przekazywane z tej subwencji) o kwotę 44.353 zł, w tym dla: 

- Szkoły Podstawowej Nr 2 o 24.903 zł, 
- Gimnazjum Nr 2 o 14.705 zł, 
- Podkowiańskiego Gimnazjum Nr 3 o 4.745 zł.  

Natomiast w związku z koniecznością pokrycia brakującej części subwencji oświatowej 
w kwocie 88.969 zł  przeznaczonej na wydatki w szkole samorządowej i zwiększone 
wydatki dotyczące wdroŜenia podwyŜek płac dla nauczycieli  w kwocie 135.893 zł, 
zwiększa się planowane dochody budŜetu miasta z tytułu przekształcenia prawa 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności łącznie o kwotę 224.862 zł 
i przeznacza się ją na ww. wydatki. 
 
Dot. § 5 uchwały 
W związku z realizacją przez Ośrodek Pomocy Społecznej, przy  udziale środków 
unijnych,  projektu systemowego nr KL/03540/09/7.1.1 pn.: „Moja aktywność – moją 
szansą” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zwiększa się 
planowane dochody i wydatki budŜetu miasta o kwotę 64.261 zł.  
Kwotę 7.539 zł, jako udział własny Gminy w realizację projektu, przenosi się w rozdz. 
85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”  
z § 3110 świadczenia społeczne do § 3119 świadczenia społeczne realizowane przy 
współudziale funduszy unijnych. 
 
Dot. § 6 uchwały 
W rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się wydatki inwestycyjne  
o 4.500 zł przeznaczone na uzupełnienie chodnika pomiędzy ulicą Akacjową,  
a Jana Pawła II, zmniejszając plan wydatków w § 4270 zakup usług remontowych. 
 
W rozdz. 71035 „Cmentarze” zmniejsza się o 70.000 zł wydatki inwestycyjne 
przeznaczone na budowę kolumbariów na cmentarzu z uwagi na zmniejszony wymiar 
budowli  i przeznacza się 50.000 zł na odnowienie grobów wojennych i 20.000 zł na 
nowe nasadzenia zieleni na cmentarzu.  
 
W rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się o 5.000 zł wydatki przeznaczone na 
organizację dnia sportu w Dniu Dziecka w szkole samorządowej w Podkowie Leśnej,  
a zmniejsza się  wydatki w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” przeznaczone na 
organizację imprez sportowych w mieście. 
 
W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększa się o 5.500 zł 
dotację dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich na realizację w 2009 r. 
programu Otwartych Ogrodów w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Zmniejsza się 
wysokość dotacji na dofinansowanie  wykonania tego zadania w ramach zadań 
zleconych stowarzyszeniom. 
 
Dot. § 7 uchwały 



  

W związku ze zmniejszeniem wysokości dofinansowania ze środków unijnych projektu 
„Przebudowa ulicy Bukowej i jej przedłuŜenia w Alei Lipowej” zwiększa się udział 
środków własnych w realizację inwestycji i deficyt budŜetu miasta o kwotę 87.230 zł . 
Zmieniają się  w związku z powyŜszym, zapisy załącznika nr 11. 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Janusz Radziejowski 

 

 


