
Objaśnienia do Zarządzenia Nr  62 / Fn /2013 
Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 grudnia 2013 r. 

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

 
Zwiększony został plan dochodów budŜetu miasta o  kwotę 268.909 zł, w tym: 
- o 33.374 zł z tytułu dotacji z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej i własnych zadań bieŜących gminy, 
- o 175.535 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy 
części oświatowej subwencji ogólnej, 
- o 60.000 zł z tytułu zwiększenia wpłat za przekształcenie prawa uŜytkowania wieczystego 
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. 
Zmniejszony został plan dochodów budŜetu miasta o  kwotę 183.145 zł, w tym: 
- o 33.145 zł z tytułu dotacji z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej, 
- o 150.000 zł z tytułu zmniejszenia dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych od 
osób fizycznych. 
Zwiększony został plan wydatków  budŜetu miasta o kwotę 133.374 zł, w tym: 
- o 33.374 zł na realizację zadań zleconych i zadań własnych gminy, 
- o 100.000 zł na realizację zadań bieŜących gminy. 
Zmniejszony został plan wydatków  budŜetu miasta o kwotę 223.145 zł, w tym: 
- o 33.145 zł na realizację zadań zleconych z zakresu opieki społecznej, 
- o 190.000 zł na obsługę długu. 
Uległ zmianie wynik budŜetu.  
Nie uległy zmianie przychody i rozchody oraz dług jednostki, a takŜe limity zobowiązań  
i kwoty wydatków na przedsięwzięcia. 
Plan dochodów budŜetu miasta ogółem wynosi 23.436.727 zł 
- dochody bieŜące po zmianach - 23.026.227 
- dochody majątkowe po zmianach -      410.500 
Plan wydatków budŜetu miasta  ogółem wynosi  27.359.133 zł 
- wydatki bieŜące po zmianach - 21.444.181 
- wydatki majątkowe bez zmian -   5.914.952 
Deficyt budŜetu miasta (po zmianach) wynosi 3.922.406 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 
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