
                                                                              PROJEKT 
UCHWAŁA NR  .../...../2017 

RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 
z dnia  .... sierpnia  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. 
        5. Zmianie ulegają planowane dotacje z budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 5 
do niniejszej uchwały. 
  

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem 
w wysokości                                                                                                       30.626.605,66 zł,     
 w tym:   
dochody bieżące po zmianach                                                                       28.828.833,00 zł, 
dochody majątkowe po zmianach                                                                        1.797.772,66 zł. 
 
           2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem 
w wysokości                               36.694.259,98  zł,     
w tym:    
wydatki bieżące po zmianach                                                            26.460.487,32 zł, 
wydatki majątkowe po zmianach                                                     10.233.772,66 zł. 
 
                 3.  Ustala się plan wydatków na projekty finansowane ze środków funduszy unijnych 
w wysokości  2.867.145,32 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  .... sierpnia  2017  
 

 
Zmiany w planie dochodów: 
Zwiększa się planowane dochody w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków z 
wydatków niewygasających. Dochody wprowadza się w klasyfikacji 60016 §6680 na kwotę 
11.247,12 zł. 
 
Zwiększa się planowane dochody w związku z porozumieniem z WKD na dofinansowanie 
realizacji budowy parkingu P&R w mieście, o kwotę 152.060 w klasyfikacji 60016 §6290. 
 
Zwiększa się planowane dochody w związku z pozyskaniem kar umownych od firmy IGNIS oraz 
ADMAR w wysokości 27.700 w klasyfikacji 75023 §0950. 
 
Zmiany w planie wydatków bieżących: 
Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 71004 §4300 o kwotę 18.000 z przeznaczeniem na 
pokrycie kosztów opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego w 2017 roku. Środki przeniesiono z rozdz. 40002 §4300. 
Zwiększa się rozdz. 80113 § 4300 o kwotę 41.700 celem zabezpieczenia środków na dowóz 
uczniów do szkół. 
Zmniejsza się plan w rozdz. 80101 w §4040 o kwotę 9.000 i §4140 o kwotę 2.000. Środki 
przenosi się do rozdz. 80113. 
Zmniejsza się rozdz. 80110 §4040 o kwotę 3.000 i środki przenosi się do rozdz. 80113. 
 
Zmiany w wydatkach majątkowych: 
Zwiększa się plan wydatków na zadaniach inwestycyjnych: 
Projekt pn."P&R w Podkowie Leśnej - ekologia, mobilność styl życia" zwiększa się plan 
wydatków łącznie o kwotę 152.060 w tym §6057 o kwotę 125.648 oraz §6059 o kwotę 26.412. 
 
Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja projektowa „Trakt rowerowy WKD 
Główna- granica miasta ul. Podleśna” na kwotę 11.247,12 zł. 
 
Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ogrodzenia budynku komunalnego przy ul. 
Wiewiórek Na kwotę 35.000,00. Środki na zadanie zostały przesunięte z zadania pn.  
„Rewitalizacja Miejskiego Parku Leśnego. 
 
Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. Dotacja celowa jako pomoc finansowa dla Gminy 
Brusy” w wysokości 20.000 zł w rozdz. 40028 z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy 
Brusy poszkodowanej w nawałnicy. Środki przenosi się z zadania pn. ” Wykonanie projektu 
zagospodarowania działek przy ul. Jeleniej w Podkowie Leśnej” oraz z zadania pn. „ 
Projekt i wykonanie pochylni  dla osób niepełnosprawnych przy elewacji bocznej budynku przy 
ul. Akacjowej 39/41. 
 
Zwiększa się plan na zadaniu pn. „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst w ramach 
EOG” o kwotę 42.100 na klasyfikacji 90095 §6610. Środki na zadanie zostały przesunięte z 
zadania pn.  „Rewitalizacja Miejskiego Parku Leśnego”. 
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