PROJEKT
UCHWAŁA NR / / 2015
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 30 lipca 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 34 ust. 1 i art.
211, 212, 214, 215, 235, 236, 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),
Rada Miasta Podkowa Leśna uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zmianie ulegają planowane wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1
do niniejszej uchwały.
2. Zmianie ulegają planowane wydatki inwestycyjne budżetu miasta, zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmianie ulegają planowane wydatki budżetu miasta na programy i projekty
realizowane ze środków funduszy unijnych, zgodnie z załącznikiem nr 3
do niniejszej uchwały.
4. Zmianie ulegają zapisy tabeli „dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowowychowawczych w 2015 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zmianie ulegają zapisy tabeli „zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z
budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2015 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej
uchwały.
§ 2.1. Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 26.880.751,04 zł, w tym:
- dochody bieżące bez zmian
- 25.405.151,04
- dochody majątkowe bez zmian
- 1.475.600
2. Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości 28.280.751,04 zł, w tym:
- 22.951.304,04
- wydatki bieżące po zmianach
- wydatki majątkowe po zmianach
- 5.329.447
3. Deficyt budżetu miasta bez zmian wynosi 1.400.000 zł
4. Przychody budżetu miasta bez zmian wynoszą 2.094.566 zł
- wolne środki bez zmian
- 2.094.566
5. Rozchody budżetu miasta bez zmian wynoszą 694.566 zł
- spłata kredytu bez zmian
- 694.566
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 4.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Ogłasza się ją w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Uzasadnienie do Uchwały Nr / / 2015
Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 lipca 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok
Zmniejsza się planowane wydatki budżetu :
- o 79.116 zł w rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.”
na obsługę długu miasta.
Zwiększa się planowane wydatki :
- o 34.316 zł w rozdz. 801150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
gimnazjach, …” z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Podkowie Leśnej,
- o 44.800 zł w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” § 6616 na zadanie
inwestycyjne „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji j.s.t. w ramach EOG”.
Z uwagi na zmianę formy finansowania i uwarunkowania rynkowe, zmianie uległy
poszczególne punkty harmonogramu prac. Dofinansowanie projektu wpłynie na dochody
miasta po wykonaniu i rozliczeniu całości prac.
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