
  

UCHWAŁA Nr  136 / XXXI /2009 
RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia 08 października 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 pkt 2 i 17 
Załącznika Nr 4 „Plan zadań inwestycyjnych realizowanych w 2009 roku”. 

 
§ 2 

 
Pkt 2 Załącznika Nr 4 „Plan zadań inwestycyjnych realizowanych w 2009 roku” 
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: 
 
„Przebudowa ulic: Lipowej, Bukowej, Wschodniej. Króliczej, Kwiatowej na odcinku 
Lilpopa – Parkowa, Lilpopa, Topolowej, budowa parkingu przy Urzędzie Miasta od 
ulicy Kościelnej oraz uzupełnienie chodnika pomiędzy ulicą Akacjową a Jana Pawła II  
oraz wykonanie projektu przebudowy ul. Słowiczej od Brwinowskiej do Wróblej , 
ul. Wiewiórek od torów WKD do ulicy Łosiej, ul. Reymonta od Jana Pawła II do 
śeromskiego, ul. Helenowskiej od ul. Słowiczej do Brwinowskiej i projektu 
budowy parkingu „Park & Ride”. 

§ 3 
 

Pkt 17 Załącznika Nr 4 „Plan zadań inwestycyjnych realizowanych w 2009 roku” 
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: 
 
„Budowa oświetlenia ulicznego: w ul. Lilpopa, Kwiatowej, Topolowej, przy Urzędzie 
Miasta oraz w ul. Wschodniej, Króliczej i Lipowej”. 
 

§ 4 
 

 I. Zwi ększa się planowane wydatki budŜetu          641.000 zł 
 
 w dziale 600 Transport i łączność 
 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne              
 § 4270 zakup usług remontowych           500.000 zł 
 § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych          15.000 zł 
             (budowa systemu ścieŜek rowerowych na terenie Podkowy Leśnej) 
 
 
 



  

 
 w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 
 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami             
 § 4300 zakup usług pozostałych             37.000 zł 
  

w dziale 750 Administracja publiczna            
 rozdz. 75023 Urzędy miast (gmin) 
 § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników           50.000 zł 
 § 4260 zakup energii                 9.000 zł 
 
 w dziale 852 Pomoc społeczna 
 rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze            
 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe             30.000 zł  
 
II. Zmniejsza się planowane wydatki budŜetu          641.000 zł 
 
 w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię  
                                  elektryczną, gaz i wodę 
 rozdz. 40002 Dostarczanie wody 
 § 4260 zakup energii               20.000 zł 
 § 4270 zakup usług remontowych             15.000 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 
 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe             15.000 zł 
 § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych        500.000 zł 
  (przebudowa ulic) 
 

w dziale 710 Działalność usługowa 
 rozdz. 71095 Pozostała działalność 
 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe             27.000 zł  
 § 4300 zakup usług pozostałych             10.000 zł  
 
 w dziale 750 Administracja publiczna 
 rozdz. 75023 Urzędy miast (gmin) 
 § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych            9.000 zł 
              
 w dziale 757 Obsługa długu publicznego            
 rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek j.s.t. 
 § 8070 odsetki od krajowych kredytów i poŜyczek           30.000 zł 
 

§ 5 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 6 
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 – 21.261.616 zł 
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 24.007.996 zł 

 
 
 



  

 
Uzasadnienie do Uchwały Nr  136 / XXXI /2009     

Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 08 października 2009 r. 
        
 
Dot. § 4 uchwały 
W rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się wydatki inwestycyjne  
przeznaczone na budowę systemu ścieŜek rowerowych na terenie Podkowy Leśnej  
o 15.000 zł, zmniejszając plan wydatków w § 2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz 
innych j.s.t. na dofinansowanie zadań bieŜących. Równocześnie zmniejsza się wydatki 
inwestycyjne na przebudowę ulic o 500.000 zł przeznaczając tę kwotę na bieŜące 
remonty ulic w § 4270. 
 
Zwiększa się o 37.000 zł wydatki w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami  
i nieruchomościami” przeznaczając tę kwotę  na wymianę instalacji elektrycznej w 
budynku mieszkalnym komunalnym przy ul. Jaworowej, zmniejszając wydatki na 
umowy zlecenia  i prace projektowe w dziale 710 „Działalność usługowa”. 
 
W rozdz. 75023 „Urzędy miast (gmin)” zwiększa się o 50.000 zł wydatki przeznaczone 
na wynagrodzenia osobowe pracowników (w związku z utworzeniem dwóch nowych 
stanowisk pracy), a zmniejsza się wydatki w rozdz. 40002 „Dostarczanie wody” na 
zakup energii i konserwację stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej o 35.000 zł  
i wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”  
o 15.000 zł. Równocześnie zwiększa się o 9.000 zł wydatki przeznaczone na zakup 
energii elektrycznej i gazu, a zmniejsza wydatki przeznaczone na instalację centralnego 
ogrzewania w budynku urzędu. 
 
W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o 30.000 zł wydatki przeznaczone na 
usługi opiekuńcze, a zmniejsza się o tę kwotę wydatki przeznaczone w rozdz. 75702 
„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek j.s.t.” na odsetki bankowe od 
poŜyczek zaciągniętych w ubiegłych latach na budowę sieci wodociągowo-
kanalizacyjnej w mieście. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Janusz Radziejowski 

 

 


