PROJEKT
UCHWAŁA NR / /2017
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia ………….. 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm) oraz art. 34 ust. 1 i art. 211, art.
212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z poźń. zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Zmianie ulegają planowane dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z
załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2 Zmianie ulegają planowane wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z
załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmianie ulegają planowane wydatki inwestycyjne budżetu Miasta Podkowa Leśna
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmianie ulegają planowane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków
unijnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem
w wysokości
w tym:
dochody bieżące bez zmian
dochody majątkowe bez zmian
2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem
w wysokości
w tym:
wydatki bieżące bez zmian
wydatki majątkowe po zmianach

29.382.859,00 zł
28.285.859,00 zł,
1.097.000,00 zł,

32.085.328,32 zł,
24.981.328,32 zł,
7.104.000,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna.
§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Ogłasza się ją w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Radca prawny
/-/
Maria Przybylska
Wa-3529

PROJEKT

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miasta Nr / /2017
z dnia ………… 2017

W zakresie planu dochodów dokonuje się następujących zmian:
W związku z wprowadzeniem nowego paragrafu dochodowego 064 „Wpływy z tytułu kosztów
egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” przenosi się plan dochodów z § 069 na
§ 064 w rozdz. 75615, 75616 , 90002
W związku z wprowadzeniem nowego paragrafu dochodowego 062 „Wpływy z opłat za
zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” przenosi się
częściowo plan w rozdz. 90019 z § 0690 na § 0620 w wysokości 7.000,00

W zakresie wydatków bieżących dokonuje się następujących zmian:
Przenosi się plan wydatków z rozdziału 8014 –„Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej
szkół” do rozdziału 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”
W związku z utworzeniem Centrum Usług Wspólnych właściwym rozdziałem do klasyfikowania
wydatków jest rozdział 75085. W związku z tym cały plan rozdziału 80114 przenosi się do
właściwego rozdziału 75085.

W zakresie wydatków inwestycyjnych dokonuje się następujących zmian:
Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez
modernizację kotłowni w Mieście Podkowa Leśna” W rozdz. 90005 §6060 na kwotę 50.000 zł
W ramach zadania planuje się złożyć wniosek do WFOŚiGW na dofinansowanie wymiany piecy
c.o. dla mieszkańców miasta.
Zwiększa się plan wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa, odtworzenie przepustów, rowów i
cieków wodnych” w rozdz. 90006§ 6050 o kwotę 150.000 zł, ze względu na większy zakres prac
niż pierwotnie planowano.
Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w rozdz. 60016 §6057 na zadaniu pn. „Projekt
pn."Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras
Rowerowych - Etap 1-na obszarze Miasta Podkowa Leśna” o kwotę 200.000 zł.

Skarbnik Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Agnieszka Czarnecka

