
  

 
 

UCHWAŁA Nr 167/XXXVII/2010 
RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia 25 marca 2010 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. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje: 
 

§ 1  
 

 I. Zmniejsza się planowane dochody budŜetu            37.438 zł 
 
 w dziale 758 RóŜne rozliczenia 
 rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 
 § 2920 subwencje ogólne z budŜetu państwa           37.438 zł 
 
II. Zmniejsza się planowane wydatki budŜetu            10.738 zł 
 
 w dziale 801 Oświata i wychowanie 
 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 
 § 2540 dotacja podmiotowa z budŜetu dla niepublicznej 
  jednostki systemu oświaty               6.560 zł 
 
 rozdz. 80110 Gimnazja 
 § 2540 dotacja podmiotowa z budŜetu dla niepublicznej 
  jednostki systemu oświaty               4.178 zł 
  
III. Zwi ększa się planowane wydatki budŜetu            23.133 zł 
 
 w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię  
                                 elektryczną, gaz i wodę 
 rozdz. 40002 Dostarczanie wody 
 § 4580 pozostałe odsetki              15.000 zł 
 § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego            8.133 zł 
 
IV.  Deficyt budŜetu powstały w wyniku w/w zmian 
        zostanie pokryty nadwyŜką z lat ubiegłych § 957           49.833 zł 

 
§ 2 

 
 I. Zwi ększa się planowane dochody budŜetu                       19.012 zł 
 
 w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
 rozdz. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 § 069 wpływy z róŜnych opłat             19.012 zł 
 
 
 
 



  

 
 
 
II. Zwi ększa się planowane wydatki budŜetu            19.012 zł 
 
 w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
 rozdz. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 § 4300 zakup usług pozostałych             10.000 zł 
 § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,  
                        analiz i opinii                 9.012 zł 
 

§ 3 
 

 I. Zmniejsza się planowane wydatki budŜetu            65.600 zł 
 
 w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
 rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 
 § 4300 zakup usług pozostałych             65.600 zł 
 
II. Zwi ększa się planowane wydatki budŜetu            65.600 zł 
  

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
 rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 

§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,  
                        analiz i opinii               65.600 zł 
 

§ 4 
 

   Zmianie ulegają przychody budŜetu miasta: 
 
 § 955 przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 
           (wolne środki)             534.000 zł 
 § 957 nadwyŜka z lat ubiegłych         - 534.000 zł 
 

§ 5 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 
 

§ 6 
 

1. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budŜetowym 2010. 
2. Ogłasza się ją w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. 
 
 

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 18.900.264 zł 
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 27.505.204 zł 

 
 
 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Anna Łukasiewicz 

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 

Uzasadnienie do Uchwały Nr  167/XXXVII/2010 
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 25 marca 2010 r. 

 
Dot. § 1 uchwały: 
W związku ze zmniejszeniem przez Ministra Finansów wysokości części oświatowej 
subwencji ogólnej o kwotę 37.438 zł, zmniejsza się dotację dla niepublicznych 
jednostek oświatowych o 10.738 zł, w tym dla: 
 Szkoły Podstawowej Nr 2 – 6.560 zł 
 Gimnazjum Nr 2 – 4.003 zł 
 Podkowińskie Gimnazjum Nr 3 – 175 zł. 
Wydatki szkoły samorządowej w wysokości 26.700 zł, które miały być sfinansowane  
z subwencji oświatowej, pokryte będą nadwyŜką budŜetową z lat ubiegłych. 
 
Zwiększa się wydatki w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” o 23.133 zł  tj. koszty 
procesu i odsetki karne, w związku z przegranym procesem z „Firmą GUTKOWSKI”  
o zwrot naliczonej przez Urząd kary umownej za nieterminowe wykonanie robót: 
modernizacji ujęcia głębinowego, rurociągu przesyłowego i stacji uzdatniania wody  
w Podkowie Leśnej. 
Wydatek ten równieŜ pokryty będzie z nadwyŜki budŜetu miasta z lat ubiegłych. 
 
Dot. § 2 uchwały: 
W związku z ustawową likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska jako 
pozabudŜetowego funduszu celowego, przenosi się zgromadzone na koncie funduszu 
środki w kwocie 19.011, 47 zł do budŜetu miasta jako jego dochód, zwiększając 
jednocześnie o tę kwotę wydatki budŜetu miasta.  
 
Dot. § 3 uchwały: 
W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” przenosi się z § 4300 
„zakup usług pozostałych” do § 4390 „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,  
analiz i opinii” kwotę 65.600 zł na wykonanie ekspertyzy oceniającej stan drzew – 291 
pomników przyrody rosnących na terenie miasta Podkowy Leśnej. W związku ze 
zmianą ustawy o ochronie przyrody, pomniki przyrody przechodzą pod opiekę Miasta.  
Niezbędna jest więc wiedza na temat ich stanu i sposobu pielęgnacji. 
 
Dot. § 4 uchwały: 
Zmianie ulegają przychody budŜetu miasta na 2010 r. :  
      6.500.000 – kredyt długoterminowy, 
         534.000 – przychody z innych rozliczeń (wolne środki  
                          na rachunku bieŜącym budŜetu miasta), 
      2.055.107 – nadwyŜka z lat ubiegłych. 
       
 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Anna Łukasiewicz 

 
 


