
UCHWAŁA NR  59/XIII/2015 
RADY MIASTA PODKOWA LE ŚNA 

z dnia 10 września 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 ze 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 ze zm.),  
 

Rada Miasta Podkowa Leśna uchwala, co następuje: 
 
§ 1. 1. Zmianie ulegają planowane dochody budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1 
           do niniejszej uchwały. 
       2. Zmianie ulegają planowane wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2 
           do niniejszej uchwały. 
       3. Zmianie ulegają planowane wydatki inwestycyjne budżetu miasta, zgodnie     
           z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 
 
§ 2.1. Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości  27.830.996,82 zł, w tym: 
           - dochody bieżące po zmianach    - 26.355.396,82 
           - dochody majątkowe bez zmian  -   1.475.600 
      2. Ustala się wydatki  budżetu miasta ogółem w wysokości 31.685.046,82 zł, w tym: 
           - wydatki bieżące bez zmian   - 22.979.121,82 
           - wydatki majątkowe po zmianach  -   8.705.925 
      3. Deficyt budżetu miasta bez zmian wynosi 3.854.050 zł 
      4. Przychody budżetu miasta bez zmian wynoszą 4.548.616 zł 
          - wolne środki bez zmian  - 4.548.616 
      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. 
 
 
 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Grzegorz Smoliński 

 
 
 
          
 
 
 



Uzasadnienie do Uchwały Nr  59/XIII/2015 
Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 10 września 2015 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok 
 
 
Zwiększa się planowane dochody budżetu miasta o 930.000 zł w związku ze zwrotem 
podatku VAT (dz. 750 rozdz. 75023 § 0970). 
 
Zwiększa się planowane wydatki budżetu miasta o 930.000 zł na zadanie inwestycyjne 
„Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy  
i modernizacji budynku szkoły (dz.801 rozdz.80101 § 6050) w związku z wyrokiem  Sądu 
Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z  3 września 2015 r. dotyczącym 
sprawy z powództwa jednego z podwykonawców realizujących w Podkowie Leśnej w latach 
2011 - 2013 inwestycję „Wykonanie dzieła pn. budowa sali sportowej i rozbudowa 
budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej."  zasądzającym na rzecz 
powoda kwotę:  
- 629.760,00 zł   
wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 30 kwietnia 2012 r.: 
- 216.671,95 zł za okres od 01.05.2012 r. do 22.12.1014 r.  
-   36.853,90 zł za okres od 23.12.2014 r. do dnia zapłaty 
oraz kwotę  
-    7.200,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego 
-    5.400,00 zł tytułem zwrotu kosztów w postępowaniu apelacyjnym 
i kwotę  
- 33.339,00 zł tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych, od których była zwolniona strona 
powodowa na rzecz Skarbu Państwa. 
 
Razem 929.224,85 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście 
dwadzieścia cztery złote 85/100).  
 
 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Grzegorz Smoliński 

 
 


