
 
ZARZĄDZENIE Nr 46 / Fn /2013 

BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ  
z dnia 30 października 2013 r. 

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Podkowy Leśnej na lata 2013 – 2025  
 

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz Uchwały Nr 129/XXVI/2012 Rady Miasta 

Podkowy Leśnej z dnia 20 grudnia 2012 r. Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej zarządza,  
co następuje: 

 
§ 1 

 
W uchwale Nr 129/XXVI/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 20 grudnia 2012 r.  
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2013 
– 2025 wprowadza się następujące zmiany: 
 
1. Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta     
    Podkowy Leśnej na lata 2013 – 2025 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do 
    niniejszego zarządzenia,  
 
2. Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta   
    Podkowy Leśnej na lata 2013 – 2025, określający wykaz planowanych do realizacji    
    przedsięwzięć, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszego     
    zarządzenia.  
 

§ 2 
 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

   Burmistrz Miasta 
   Podkowy Leśnej 

  /-/ 
 Małgorzata Stępień-Przygoda  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Objaśnienia do Zarządzenia Nr  46 / Fn /2013 
Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 października 2013 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Podkowy Leśnej na lata 2013 – 2025  

 
Zwiększony został plan dochodów budŜetu miasta o  kwotę  430.763 zł, w tym: 
- o 39.658 zł z tytułu dotacji z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej i własnych zadań bieŜących gminy, 
- o 129.405 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej przeznaczonej na zwiększoną liczbę 
dzieci uczęszczających do szkół w Podkowie Leśnej i dzieci niepełnosprawne w punktach 
przedszkolnych, 
- o 125.000 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej przeznaczonej na dofinansowanie 
wyposaŜenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w szkole samorządowej, 
- o 100.300 zł z tytułu dotacji przyznanej przez Wojewodę Mazowieckiego na 
dofinansowanie kosztów utworzenia placu zabaw przy szkolne samorządowej w ramach 
Rządowego Programu „Radosna Szkoła”,  
- o 36.400 zł z tytułu umorzenia w całości opłaty ustalonej przez Dyrektora Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie za zezwolenie na trwałe wyłączenie z produkcji 
leśnej gruntów leśnych przeznaczonych pod budowę sali sportowej i rozbudowę budynku 
szkoły samorządowej w Podkowie Leśnej. 
Zwiększony został plan wydatków  budŜetu miasta o kwotę 430.763 zł, w tym: 
- o 39.658 zł na realizację zadań zleconych i zadań własnych gminy, 
- o 61.698 na dotację dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Podkowie Leśnej, 
- o 18.318 zł na dotację dla Gimnazjum Nr 2 w Podkowie Leśnej, 
- o 28.600 zł na dotację dla Punktu Przedszkolnego „Na Akacjowej”, 
- o 36.000 zł na dotację dla Klubu Rodzinnego „Ihaha”, 
- o 125.000 zł w szkole samorządowej na zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych, 
- o 50.000 na dowóz dzieci z Ośrodka UDSC Dębak do szkoły w Podkowie, 
- o 32.489 zł na zwrot dotacji udzielanych przez inne gminy na dzieci z Podkowy Leśnej, 
- o 4.000 zł na zakup materiałów w miejskim przedszkolu, 
- o 35.000 zł w rozdz. 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” na dofinansowanie zakupu 
nieoznakowanego samochodu osobowego na potrzeby Posterunku Policji w Podkowie Leśnej. 
Nie uległ zmianie wynik budŜetu, w tym przychody i rozchody, oraz dług jednostki, a takŜe 
limity zobowiązań i kwoty wydatków na przedsięwzięcia. 
Plan dochodów budŜetu miasta ogółem wynosi 23.350.963 zł 
- dochody bieŜące po zmianach - 23.000.463 
- dochody majątkowe po zmianach -      350.500 
Plan wydatków budŜetu miasta  ogółem wynosi  27.448.904 zł 
- wydatki bieŜące po zmianach - 21.533.952 
- wydatki majątkowe po zmianach -   5.914.952 
Deficyt budŜetu miasta (bez zmian) wynosi 4.097.941 zł 
Przychody budŜetu miasta (bez zmian)  wynoszą  4.670.507 zł, w tym: 
- wolne środki   - 4.640.507 
- udzielone poŜyczki  -      30.000 
Rozchody budŜetu miasta (bez zmian)  wynoszą  572.566 zł, w tym: 
- spłata kredytu  -     542.566 
- udzielone poŜyczki  -       30.000 

   Burmistrz Miasta 
   Podkowy Leśnej 

  /-/ 
 Małgorzata Stępień-Przygoda  

 


