
  

 
 

UCHWAŁA Nr 186/XLI/2010 
RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia 28 czerwca 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. Zwi ększa się planowane wydatki budŜetu          371.300 zł 
 
 w dziale 600 Transport i łączność  
 rozdz.  60016 Drogi publiczne gminne 
 § 4270 zakup usług remontowych           300.000 zł 
 
 w dziale 750 Administracja publiczna 
 rozdz.  75023 Urzędy gmin (miast) 
 § 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia              5.000 zł 
 § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne            15.000 zł 
 
 w dziale 852 Pomoc społeczna 
 rozdz.  85219 Ośrodki pomocy społecznej 
 § 4300 zakup usług pozostałych             10.000 zł 
 
 w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
 rozdz.  92113 Centra kultury i sztuki 
 § 2480 dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej 
  instytucji kultury              30.000 zł  
  
 rozdz. 92116 Biblioteki 
 § 2480 dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej 
  instytucji kultury              11.300 zł  
 
 II. Zmniejsza się planowane wydatki budŜetu          371.300 zł 
 
 w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 
 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
 § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych        300.000 zł 
  (budownictwo komunalne) 
 
 w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 
 rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji 
 § 3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy              5.000 zł 
 

 
 
 



  

 
 
 
 

 w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
 rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki 
 § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych          66.300 zł 
      

§ 2 
 

Załącznik  Nr 1 „Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 – 2012”   
do Uchwały Nr 151/XXXIV/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej  
z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2010 r. otrzymuje  
brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały. 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 
 

§ 4 
 

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 – 18.923.808 zł 
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 27.528.748 zł 

 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Janusz Radziejowski 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Uzasadnienie do Uchwały Nr 186/XLI/2010 
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 28 czerwca 2010 r. 

 
 
Zwiększa się planowane wydatki budŜetu:  
 
- o kwotę 20.000 zł w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast) na zakup sprzętu    
   komputerowego (15.000 zł) oraz zakup materiałów i wyposaŜenia (5.000 zł) , 
- o kwotę 10.000 zł w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej na zabezpieczenie    
  siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w budynku przy ul.Błońskiej  przed włamaniem,    
   obsługę informatyczną, opłatę za Internet, okablowanie sieciowe, 
- o kwotę 30.000 zł w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki na dotację dla Centrum    
   Kultury i Inicjatyw Obywatelskich z przeznaczeniem na dofinansowanie     
   Międzynarodowego  Festiwalu „Chopin – Inspiracje” (15.000 zł) i prowadzenie   
   pracowni modelarskiej (15.000 zł), 
- o kwotę 11.300 zł w rozdziale 92116 Biblioteki na dotację dla Miejskiej Biblioteki    
  Publicznej z przeznaczeniem na uregulowanie zaległości w ZUS z lat 2006 – 2007  
  (4.134 zł), zabezpieczenie budynku biblioteki przed włamaniem (2.166 zł) i remont    
  kominów (5.000 zł). 
- o kwotę 300.000 zł w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne i przeznacza się ją  
   w 2010 r. na remonty dróg w mieście.      
 
Zmniejsza się planowane wydatki budŜetu: 
 
- o kwotę 300.000 zł na wydatki w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami przeznaczone na budowę mieszkalnego budynku komunalnego przy 
ul. Jaskółczej. Zlecenie przeprowadzenia dodatkowych badań geotechnicznych oraz 
złoŜenie wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie budowy  
z Programu Wsparcia na Tworzenie Lokali Socjalnych, Mieszkań Chronionych, 
Noclegowni i Domów dla Bezdomnych oraz fakt, Ŝe lista dofinansowanych projektów 
zostanie ogłoszona 30 czerwca 2010 r., a do tego momentu nie moŜemy rozpocząć prac 
budowlanych, powoduje przesunięcie terminu rozpoczęcia inwestycji. Przewidywany 
roczny cykl tej inwestycji, w tej sytuacji, musi zostać rozłoŜony na dwa lata. W związku 
z tym ulega zmianie Załącznik Nr 1 do Uchwały BudŜetowej Miasta na 2010 r. „Limity 
wydatków inwestycyjnych na lata 2010 – 2012” (w załączeniu), 
 
- o kwotę 5.000 zł w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji na dotację dla   
  Komisariatu Policji w Podkowie Leśnej, 
 
- o kwotę 66.300 zł w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki przeznaczoną na   
  rewitalizację Parku.  
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Janusz Radziejowski 

 

 


