Uchwała Nr 113 / XXII / 2012
Rady Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 24 lipca 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, w zakresie nazwy zadania, ulegają zapisy pkt 2 tabeli nr 6 do uchwały
budŜetowej miasta na 2012 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
1. Ustala się dochody budŜetu miasta ogółem w wysokości 21.828.021 zł, w tym:
- dochody bieŜące po zmianach
- 21.346.233
- dochody majątkowe bez zmian
- 481.788
2. Ustala się wydatki budŜetu miasta ogółem w wysokości 26.122.969,17 zł, w tym:
- wydatki bieŜące po zmianach
- 19.946.928,17
- 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
- 2.747.554,44
- wolne środki
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 113 / XXII /2012
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 24 lipca 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały budŜetowej miasta na 2012 rok

Pkt 2 „Przebudowa ulic” Tabeli Nr 6 „Plan zadań inwestycyjnych realizowanych w 2012
roku” do uchwały budŜetowej miasta na 2012 r. zostaje zmieniony w ten sposób, Ŝe po
słowach „... bez zmiany nawierzchni jezdni ul. Bluszczowej” dodaje się zapis „... wykonanie
remontu ul. Akacjowej na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Wschodniej (nakładka
asfaltowa, odwodnienie)” .
Ulica Akacjowa wymaga poprawy stanu technicznego
bezpieczeństwa na drodze.

nawierzchni, a co za tym idzie

Po analizie planu wydatków, spodziewamy się oszczędności w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050.
Zaproponowane zmiany nie powodują zmian finansowych w planie budŜetu miasta.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 113 / XXII /2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 24 lipca 2012 r.
zmieniający Tabelę Nr 6 do uchwały budŜetowej miasta na 2012 r.
Plan zadań inwestycyjnych realizowanych w 2012 r.
Planowane Dochody
Środki
Kredyty,
Nazwa zadania
nakłady
własne
UE/inne
poŜyczki
1. Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa
informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o
Mazowszu – projekt BW (dział 150 rozdz. 15011 § 6639)
4.336
4.336
2. Przebudowa ulic: 11-Listopada na odc. od Bukowej do Leśnej, remont chodnika na ul. Bukowej od
Topolowej do 11 Listopada, remont i budowa chodnika na ul. Kwiatowej od Parkowej do Paproci przy
wyjeździe na Owczarnię, budowa wyniesionego skrzyŜowania ul. Bukowej ze Wschodnią, remont chodnika
na ul. Jeleniej na odc. od Króliczej do Myśliwskiej, przebudowa skrzyŜowania ulic Bluszczowej, Parkowej
i Kwiatowej bez zmiany nawierzchni jezdni ul. Bluszczowej, wykonanie remontu ul. Akacjowej na odcinku
od ul. Jana Pawła II do ul. Wschodniej (nakładka asfaltowa, odwodnienie) (dział 600 rozdz. 60016 § 6050)
1.090.000
1.090.000
3. Budowa „traktu spacerowego” na odc. od stacji WKD – Podkowa Leśna Główna do Pałacyku Kasyno
30.000
30.000
oraz rezerwatu „Parów Sójek” – projekt drogowy i oświetleniowy (dział 600 rozdz. 60016 § 6050)
4. „Park&Ride” przy WKD: budowa drogi dojazdowej – przedłuŜenie ul. Błońskiej, ciąg pieszy od parkingu
do ul. Błońskiej i peronu WKD (dział 600 rozdz. 60016 § 6050)
170.000
170.000
5. Budowa systemu ścieŜek rowerowych na terenie Podkowy Leśnej (dział 600 rozdz. 60016 § 6050)
10.000
10.000
6. Remonty w budynkach komunalnych: przy ul. Jaworowej 13, Jana Pawła II 29, Akacjowej 39/41,
Świerkowej 1 (dział 700 rozdz. 70005 § 6050)
330.000
330.000
7. Urząd Miejski – zakupy inwestycyjne (dział 750 rozdz. 75023 § 6060)
20.000
20.000
8. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie
dwudzielności potencjału województwa – projekt EA (dział 750 rozdz. 75095 § 6639)
19.655
19.655
9. Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji budynku
szkoły (dział 801 rozdz. 80101 § 6050)
4.117.050
1.816.731,27
385.000
1.915.318,73
215.000
215.000
10. Odtworzenie przepustów, rowów i cieków wodnych (dział 900 rozdz. 90006 § 6050)
11. Budowa oświetlenia: projekt i jego realizacja na ul. Bluszczowej (dział 900 rozdz. 90015 § 6050)
65.000
65.000
12. Budowa kortu tenisowego: projekt i jego realizacja (dział 926 rozdz. 92695 § 6050)
105.000
105.000
Ogółem

6.176.041

3.875.722,27

385.000

1.915.318,73

