
                                                                              projekt 
UCHWAŁA  NR  .../.../2017 

RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 
z dnia   .... czerwca 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 dotacje i wpłaty na państwowe fundusze 

celowe zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 

                  5. Zmianie ulegają planowane przychody Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z 

załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 

  

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem 

w wysokości                                                                                                       29.398.565,00 zł,     
 w tym:   

dochody bieżące po zmianach                                                                      28.301.565,00 zł, 
dochody majątkowe bez zmian                                                                 1.097.000,00 zł, 
 

            2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem 

w wysokości                               35.466.219,32  zł,     
w tym:    

wydatki bieżące po zmianach                                                            25.933.219,32 zł, 
wydatki majątkowe po zmianach                                                       9.533.000,00 zł, 
 
                 3. Ustala się wydatki budżetu Miasta na dotacje i wpłaty na państwowe 

 fundusze celowe w wysokości                                                                                62.500,00 zł,   
                                                                                                        
                4. Ustala się przychody  Miasta Podkowa Leśna w wysokości           6.987.220,36 zł, 
w tym: 

przychody z zaciągniętych pożyczek lub kredytów                                            2.702.469,32 zł, 
wolne środki                                                                                                        4.284.751,04 zł, 
 

    5. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości                                       6.067.654,32 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 



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

 

Zmiany w planie dochodów: 

Zwiększa się planowane dochody z tytułu pozyskania środków z Fundacji  Rozwoju Demokracji 

Lokalnej w wysokości 28.099 zł na przeprowadzenie  pogłębionych konsultacji społecznych w 

związku z przystąpieniem do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

Zmiany w planie wydatków bieżących: 
Zwiększa się wydatki bieżące w  

Rozdz. 71004 § 4300 o kwotę 28.099,00  na przeprowadzenie pogłębionych konsultacji 

społecznych w związku z opracowywaniem studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego. 

W rozdz. 90001 §4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 z przeznaczeniem na usługi 

związane z gospodarką odpadami (PSZOK) 

W rozdz. 90006 §4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 z przeznaczeniem na usługi 

konserwacji rowów. 

 

Zmiany w wydatkach majątkowych: 
Zwiększa się plan wydatków na zadaniach inwestycyjnych: 
W rozdz. 60016 §6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.350.000,00 i zmienia się  nazwę 

zadania poprzez zastąpienie wyrażenia „ ul. Kwiatowa na odcinku Parkowa-Czeremchowa wraz 

z rondem” na wyrażenie „ul. Kwiatowa na odcinku Wrzosowa - Paproci granica miasta”. Zadanie 

otrzymuje nowe brzmienie:  . „Dokumentacje projektowe przebudowy ulic na terenie miasta 
m.in. Miejska, Sójek. Przebudowa ulic  na terenie miasta m.in.: ul. Kwiatowa na odcinku 
Wrzosowa-Paproci granica miasta; Rondo ul. Bukowa/Lipowa/Topolowa; ulica Główna na 
odcinku Lotnicza-Miejska; ul. Modrzewiowa na odcinku Wschodnia-Jaworowa”  

w związku z planowanym zwiększeniem zakresu realizowanych zadań. 

 

W rozdz. 90095 § 6050 zwiększa się plan wydatków na zadaniu pn. „Projekt i wykonanie toalety 

publicznej” o kwotę 100.000 zł. Zwiększenie środków pozwala na realizację zadania w  dobrej 

jakości. 

 

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych: 
W rozdz. 60052 § 6050 zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn. Budowa światłowodów na 

terenie miasta” o kwotę 100.000 zł. Zadanie w obecnym czasie nie będzie realizowane 

 

W rozdz. 70005 §6050 Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn.  „Projekt i wykonanie 

pochylni  dla osób niepełnosprawych przy elewacji bocznej budynku przy ul. Akacjowej 39/41 ” 

na kwotę 55.000 zł. celem wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych z wejściem boku 

budynku Urzędu Miasta. 

 

Zwiększa się planowane dotacje i wypłaty na państwowe fundusze celowe o kwotę 22.500 zł 

(75404§6170) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego dla 

Posterunku Policji w Podkowie Leśnej (pojazd małolitrażowy oznakowany). 

 

Zmiany w planie przychodów 
Po stronie przychodów zwiększa się kwotę wolnych środków  do wielkości 4.284.751,04 , w tym 

na pokrycie deficytu przeznacza się kwotę 3.365.185,00 zł i na spłatę zaciągniętych kredytów i 

pożyczek przeznacza się kwotę  919.566,04. 

 

Skarbnik Miasta Podkowa Leśna 

/-/ Agnieszka Czarnecka 

 

 


