
 
                                                                      PROJEKT                                                      

 
UCHWAŁA  NR   /XLI I /2017 

RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 
z dnia  … listopada  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 2017 r. poz. 1875 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 2017 r., poz. 2077 z poźń. zm.), uchwala się,  co następuje: 

 

§ 1.1. Zmianie ulegają planowane wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

       2. Zmianie ulegają planowane wydatki inwestycyjne budżetu Miasta Podkowa Leśna, 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

       3. Zmianie ulegają planowane dotacje z budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z 

załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

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

w wysokości                                                                                                       30.853.448,66 zł,     
 w tym:   

dochody bieżące bez zmian                                                                       29.055.676,00 zł, 
dochody majątkowe bez zmian                                                                             1.797.772,66 zł, 
 
           2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem 

w wysokości                     36.921.102,98  zł,     
w tym:    

wydatki bieżące po zmianach                                                            26.687.330,32 zł, 
wydatki majątkowe po zmianach                                                     10.233.772,66 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. 

 

 

 

 
 

 

Monika Płaszewska-Opalińska 

/-/ 

Radca prawny 

Wa-8421 

 

 

 



 

                                                                                                                              projekt 

                        

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miasta Nr   /XLI I/2017 
z dnia  …… listopada  2017  

 

 

Zmiany w planie wydatków bieżących: 
W rozdz. 80101 w §2540 zwiększa się plan na wydatkach bieżących o kwotę 28.000. Dotacja dla 

niepublicznej szkoły podstawowej w związku ze wzrostem liczby uczniów od 1 września 2017 r. 

 

W rozdz. 80104 § 4330 zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000  dla zabezpieczenia 

środków na wypłatę refundacji za dzieci mieszkające w Podkowie Leśnej a korzystające z 

placówek przedszkolnych w innych miastach. 

 

W rozdz. 80106 w§ 2540 zmniejsza się plan wydatków  o kwotę 49.000 na dotacje dla innych 

form wychowania przedszkolnego ze względu na mniejszą ilość dzieci niż pierwotnie planowano. 

 

W rozdz. 80110 §2540 zmniejsza się plan wydatków o kwotę  28.000 zł na dotacje dla 

niepublicznego gimnazjum ze względu na mniejsza ilość dzieci od 1 września 2017 r. 

 

W rozdz. 80148 w §4220 zwiększa się plan wydatków  o kwotę 12.000 zł celem zabezpieczenia 

środków na zakup  produktów żywnościowych do Przedszkola Miejskiego. 

 

W rozdz. 80149 §2540 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 55.000 w związku z mniejszą 

ilością dzieci niepełnosprawnych wymagających  stosowania specjalnych metod nauki w 

punktach przedszkolnych. 

 

W rozdz. 80150 §2540 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.000,00 na zabezpieczenie 

finansowania wydatków na specjalne metody nauki w  niepublicznej szkole podstawowej. 

 

 

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych: 
 
Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z brzmienia „Projekt zagospodarowania terenu wokół 

Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej” na brzmienie „Projekt zagospodarowania terenu wokół 
Szkoły Podstawowej w Podkowie Leśnej”. W związku ze zmianą nazwy szkoły  wynikającą z 

reformy oświaty. Zadanie wpisuje się do WPF. Ostatnia faza realizacji przypadać będzie w 2018 

roku.  

 
 

   Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 

  /-/ 

 Artur Tusiński 

 

 

 

 
Skarbnik Miasta 

Podkowa Leśna     

/-/ 

 Agnieszka Czarnecka 


