
Uchwała Nr  108 / XXI / 2012 
Rady Miasta Podkowy Leśnej 

z dnia 28 czerwca 2012 r. 
 

w sprawie zmiany uchwały budŜetowej miasta na 2012 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 z późniejszymi zmianami) oraz 
art. 211, 212, 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

  1. Zmianie ulegają planowane dochody budŜetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1 do    
      niniejszej uchwały; 
  2. Zmianie ulegają planowane wydatki budŜetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2 do    
      niniejszej uchwały; 
  3. Zmianie ulegają dotacje z budŜetu miasta Podkowy Leśnej dla niepublicznych szkół  
      i placówek oświatowo-wychowawczych w 2012 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do    
      niniejszej uchwały: 
 

§ 2 
 

 1. Ustala się dochody budŜetu miasta ogółem w wysokości 21.824.901 zł, w tym: 
     - dochody bieŜące po zmianach  - 21.343.113 
     - dochody majątkowe bez zmian  -      481.788  
 2. Ustala się wydatki  budŜetu miasta ogółem w wysokości 26.119.849,17 zł, w tym: 
     - wydatki bieŜące po zmianach  - 19.943.808,17  
     - wydatki majątkowe bez zmian  -   6.176.041,00  
 3. Deficyt budŜetu miasta bez zmian wynosi 4.294.948,17 zł 
 4. Przychody budŜetu miasta bez zmian wynoszą 4.662.873,17 zł, w tym: 
     - kredyty   - 1.915.318,73 
     - wolne środki  - 2.747.554,44 
 5. Rozchody budŜetu miasta bez zmian wynoszą 367.925 zł, w tym: 
     - spłata kredytu  - 367.925 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 
 

§ 4 
 

1. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku 
2. Ogłasza się ją w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. 
  

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Bogusław Jestadt 

 



Uzasadnienie do Uchwały Nr  108 / XXI /2012 
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 28 czerwca 2012 r. 

w sprawie zmiany uchwały budŜetowej miasta na 2012 rok 
 
 

Zwiększa się planowane dochody budŜetu miasta w rozdziale 75801 „Część oświatowa 
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”  o kwotę 72.126 zł w związku ze 
zwiększeniem przez Ministra Finansów subwencji oświatowej dla Miasta Podkowy Leśnej. 
 
Zwiększa się planowane wydatki budŜetu miasta w dziale 801 „Oświata i wychowanie”: 
 
- o 24.124 zł na dotację dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 , 
 
- o 20.343  zł na dotację dla Klubu Rodzinnego  IHAHA, 
 
- o 20.343 zł na dotację dla Punktu Przedszkolnego „NA AKACJOWEJ”, 
 
- o 18.418 zł na składki na ubezpieczenia społeczne w samorządowej szkole podstawowej. 
 
 Zmniejsza  się planowane wydatki budŜetu miasta w dziale 801 „Oświata i wychowanie”: 
 
- o 11.102 zł na dotację dla niepublicznego Gimnazjum Nr 2. 
 
PowyŜsze zmiany wprowadza się na podstawie danych z „metryczki subwencji oświatowej 
2012” dla Miasta Podkowy Leśnej dot. liczby dzieci w poszczególnych placówkach 
oświatowych.  Dotacja z subwencji oświatowej dla niepublicznych przedszkoli przysługuje 
tylko na dzieci niepełnosprawne.  
 
    

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Bogusław Jestadt 

 

 


