
  

 
 

UCHWAŁA Nr      /      / 2009 
RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia 26 listopada 2009 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. Zwiększa się planowane wydatki budŜetu                                                128.000 zł 
 
 w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 
 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
 § 4270 zakup usług remontowych             47.000 zł 
 § 4300 zakup usług pozostałych             75.000 zł 
 
 w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
 rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki 
 § 2480 dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej 
  instytucji kultury                          6.000 zł 
 
 II. Zmniejsza się planowane wydatki budŜetu               128.000 zł 
 
 w dziale 801 Oświata i wychowanie 
  rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 
            § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych        128.000 zł 
  (roboty przygotowawcze do rozbudowy szkoły) 
 

§ 2 
 I. Zmniejsza się rozchody budŜetu miasta przeznaczone 
     na spłatę poŜyczek zaciągniętych w 2004 r. w WFOŚiGW 
     w Warszawie z tytułu ich umorzenia w kwocie         381.740 zł 
 
II. Zmniejsza się deficyt budŜetu miasta w kwocie         381.740 zł 
      

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

 
§ 4 

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

 
Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi  -  21.253.374 zł 

        Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi  -  23.999.754 zł 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 

Uzasadnienie do Uchwały Nr     /        / 2009 
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia  26 listopada 2009 r. 

w sprawie zmian w budŜecie miasta 
 
 

Zwiększa się wydatki budŜetu miasta w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami  
i nieruchomościami”  
w § 4270 o kwotę 47.000 zł z przeznaczeniem na: 
- wymianę instalacji elektrycznej w mieszkalnym budynku komunalnym przy ul. Jana   
  Pawła II 29 - 30.000 zł oraz 
- udroŜnienie przewodów kominowych i wykonanie kominów w budynku komunalnym  
  przy ul. Błońskiej 50 (budynek biblioteki) - 17.000 zł, 
w § 4300 o kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na: 
- wynajem pomieszczeń dla lokatorów mieszkalnego budynku komunalnego przy ul.  
  Parkowej 19 w związku z koniecznością ich przekwaterowania - 20.000 zł, 
- rozbiórkę drewnianego budynku i nieczynnej hydroforni znajdujących się na terenie 
  komunalnej działki przy ul. Świerkowej 1 – 40.000 zł, 
- wykonanie dokumentacji technicznej dla urządzeń kotłowni w budynkach  
  komunalnych przy ul. Błońskiej 46/48 (budynek przychodni) i przy ul. Miejskiej 7    
  (budynek przedszkola) – 5.000 zł, 
- opłatę w sądzie za załoŜenie sprawy o zasiedzenie dwóch działek i wyceny  
  nieruchomości przeznaczonych do wykupu – 10.000 zł oraz 
  
w rozdz. 92113 „Centra kultury i sztuki” w § 2480 o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem 
na wymianę monitorów w systemie CCTV ochrony budynku  Centrum Kultury i 
Inicjatyw Obywatelskich. 
 
Zmniejsza się wydatki budŜetu miasta w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”  
w § 6050 o kwotę 128.000 zł przeznaczone na prace przygotowawcze do rozbudowy 
szkoły. W budŜecie miasta uchwalonym w grudniu 2008 r. na projekt budowy hali 
sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji 
budynku szkoły przeznaczono 500.000 zł . Po rozstrzygnięciu przetargu okazało się,  
Ŝe projekt ten będzie kosztował 366.000 zł. Tak więc wszystkie prace moŜliwe do 
wykonania w bieŜącym roku nie przekroczą zaplanowanej kwoty, a 170.000 zł 
zaplanowane na „prace przygotowawcze do rozbudowy szkoły” moŜna wykorzystać   
na prace niezbędne do wykonania w innych działach.  
 
Zarząd WFOŚiGW umorzył miastu część poŜyczki nr 193/04/OW/P z dnia 03.08.2004 
r. zaciągniętej na realizacje zadania pn. „VIII etap budowy kanalizacji miejskiej w 
mieście ogrodzie Podkowie Leśnej” i poŜyczki nr 194/04/GW/P z dnia 03.08.2004 r. 
zaciągniętej na realizację zadania pn. „VIII etap budowy sieci wodociągowej w mieście 
ogrodzie Podkowie Leśnej” na kwotę 381.740 zł. W związku z tym, zmniejsza się o tę 
kwotę rozchody miasta przeznaczone na spłatę rat tych poŜyczek i  udział nadwyŜki z 
lat ubiegłych przeznaczonej na pokrycie deficytu budŜetu. Umorzenie jest warunkowe. 
PowyŜszą kwotę musimy przeznaczyć na termomodernizację i wymianę okien w 
budynkach uŜyteczności publicznej do 30.04.2011 r. 
 
   


