
  

 
UCHWAŁA Nr  66 / XV/ 2011 

RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 
z dnia 08 grudnia 2011 r. 

w sprawie zmian w budŜecie miasta 
 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
 w związku z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. ) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje: 
 

§ 1  
 I. Zwi ększa się planowane dochody budŜetu          603.361 zł 
 w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 
 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
 § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania 
  wieczystego przysługującego osobom fizycznym  
  w prawo własności                                60.000 zł 
 
 w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 
            i od innych jednostek nieposiadających osobowości 
            prawnej 
 rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku  leśnego, podatku od 
            spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych 
                                  oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 
 § 0310 podatek od nieruchomości             37.605 zł 
  
 w dziale 758 RóŜne rozliczenia 
 rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 
 § 2920 subwencje ogólne z budŜetu państwa         315.756 zł 
 
 w dziale 801 Oświata i wychowanie  
 rozdz. 80195 Pozostała działalność         
 § 0970 wpływy z róŜnych dochodów            40.000 zł 
 

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
 rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 
 § 0830 wpływy z usług            150.000 zł 
 
II. Zmniejsza się planowane dochody budŜetu          285.756 zł 
 w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 
            i od innych jednostek nieposiadających osobowości 
            prawnej 
 rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku  leśnego, podatku 
             od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych 
             od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 
 § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych         150.000 zł 
 
 rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku  leśnego, podatku od 
            spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych 
                                  oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 
 § 0360 podatek od spadków i darowizn          135.756 zł  

 



  

 
§ 2 

  I. Zwi ększa się planowane wydatki budŜetu         374.951  zł 
 w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
            elektryczną, gaz i wodę 
 rozdz. 40002 Dostarczanie wody     
 § 4260 zakup energii               20.000 zł 
 
 w dziale 600 Transport i łączność 
 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 
 § 4270 zakup usług remontowych             50.000 zł 
 § 4300 zakup usług pozostałych             50.000 zł 
 
 w dziale 801 Oświata i wychowanie 
 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe           
 § 2540 dotacja podmiotowa z budŜetu dla niepublicznej          

jednostki systemu oświaty           192.651 zł 
  
 rozdz. 80104 Przedszkola 
 § 2540 dotacja podmiotowa z budŜetu dla niepublicznej  

jednostki systemu oświaty               2.300 zł 
 
 w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
 rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 
 § 4260 zakup energii               20.000 zł 
 § 4300 zakup usług pozostałych             20.000 zł 
 
 rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 
 § 4260 zakup energii               20.000 zł 
  
II. Zmniejsza się planowane wydatki budŜetu            57.346 zł 
 w dziale 757 Obsługa długu publicznego 
 rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów 
                   i poŜyczek j.s.t.             
 § 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych  
  lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i poŜyczek          50.000 zł 
 
 w dziale 801 Oświata i wychowanie 
 rozdz. 80110 Gimnazja           
 § 2540 dotacja podmiotowa z budŜetu dla niepublicznej  

jednostki systemu oświaty               7.346 zł 
§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 
§ 4 

1. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budŜetowym 2011. 
2. Ogłasza się ją w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. 
 

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 20.009.305,00 zł 
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 28.419.759,00 zł 

 
 
 
 

 



  

Uzasadnienie do Uchwały Nr 66 / XV / 2011 
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 08 grudnia 2011 r. 

 
Zwiększa się planowane dochody budŜetu miasta: 
- o 60.000 zł w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w związku ze 
zwiększonymi wpływami z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego 
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności; 
- o 37.605 zł w rozdz. 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat 
lokalnych od osób fizycznych” w związku ze zwiększonymi wpływami z podatku od 
nieruchomości wpłacanego przez osoby fizyczne; 
- o 315.756 zł w rozdz. 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.” w 
związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej; 
- o 40.000 zł w rozdz. 80195 „Pozostała działalność” w związku ze zwiększonymi 
wpłatami sąsiednich gmin za dzieci uczęszczające do placówek oświatowo-
wychowawczych w Podkowie Leśnej;  
- o 150.000 zł w rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w związku ze 
zwiększonymi wpływami z opłaty za odebrane ścieki od mieszkańców miasta. 
 
Zmniejsza się planowane dochody budŜetu miasta: 
- o 150.000 zł w rozdz. 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 
od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych” w związku ze zmniejszonymi wpłatami przekazywanymi 
przez urzędy skarbowe  z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych; 
- o 135.756 zł w rozdz. 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku  leśnego, podatku 
od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat 
lokalnych od osób fizycznych”w związku ze zmniejszonymi wpłatami przekazywanymi 
przez urzędy skarbowe  z tytułu podatku od spadków i darowizn. 
 
Zwiększa się planowane wydatki budŜetu miasta:  
- o  20.000 zł w rozdz. 40002 „Dostarczanie wody” na zakup energii do SUW; 
- o 100.000 zł w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”: 50.000 zł na odśnieŜanie dróg 
oraz 50.000 zł na remont ul. Jaskółczej; 
- o 192.651 zł w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” na dotację dla Szkoły 
Podstawowej Nr 2 im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej: 62.651 zł na 
zwiększoną liczbę dzieci uczęszczającą do klas 1-6 od 01.09.2011 r. i  130.000 zł na  
wyposaŜenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowybudowanego obiektu 
szkolnego; 
- o 2.300 zł w rozdz. 80104 „Przedszkola” na dotację dla Klubu Rodzinnego IHAHA na 
jedno niepełnosprawne dziecko uczęszczające do placówki od 01.09.br.; 
- o 40.000 zł w rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”: 20.000 zł na 
zakup energii do pracy UZT i 20.000 zł na opłatę za odprowadzone ścieki do 
oczyszczalni w Grodzisku Maz.; 
- o 20.000 zł w rozdz. 90015 „ Oświetlenie ulic, placów i dróg” na zakup energii do 
oświetlenia miasta; 
  
Zmniejsza się planowane wydatki budŜetu miasta: 
- o 50.000 zł w rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek 
j.s.t.” na odsetki od kredytów zaciągniętych na rozbudowę szkoły;    
- o 7.346 zł w rozdz. 80110 „Gimnazja” na dotację dla Gimnazjum Nr 2  im. św. 
Hieronima w Podkowie Leśnej w związku ze zmianą liczby uczniów w klasach 1-3. 
 
 
 



  

 
  Załącznik do Uchwały Nr  66 / XV / 2011 

Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 08 grudnia 2011 r. 
 

Przychody i rozchody budŜetu miasta Podkowy Leśnej w 2011 r. 
 

 
Wyszczególnienie 

 

Klasyfikacja 
przychodów  
i rozchodów 

 
Kwota zł 

Przychody 
 
1. Przychody z zaciągniętych  kredytów na rynku krajowym  
2. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) 
3. NadwyŜki z lat ubiegłych 
 

 
§ 952 
§ 950 
§ 957 

 
6.060.759,21 
1.715.967,68 
   633.727,11 

 
Rozchody  

 
1. Spłaty otrzymanych krajowych poŜyczek i kredytów  

 
§ 992 

 
- 
 

 
                Informacje uzupełniające        Pokrycie deficytu  budŜetu 
               1. Planowane dochody                            20.009.305,00 zł              1. Kredyt długoterminowy  -  6.060.759,21 zł               
      -  dochody bieŜące            18.993.959,00 zł   2. Przychody z innych rozliczeń -  1.715.967,68 zł   
                -  dochody majątkowe                 1.015.346,00 zł        [wolne środki na rachunku bieŜącym 
    2. Planowane wydatki                              28.419.759,00 zł                   budŜetu miasta]                                        
                -  wydatki bieŜące            18.587.703,79 zł   3. NadwyŜka z lat ubiegłych – 633.727,11 zł 

    -  wydatki majątkowe                               9.832.055,21 zł 
   3. Wynik                                                                                                                            
    -  róŜnica między 1 i 2 (+)                

                -  róŜnica między 1 i 2 (-)             8.410.454,00 zł                                                                             
               4. Planowane rozchody                 -  zł                  
        [spłata poŜyczek i kredytów] 
 
 



  

Załącznik do Uchwały Nr  66 / XV /2011 
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 08 grudnia 2011 r. 

 
Dotacje z budŜetu miasta Podkowy Leśnej 

dla niepublicznych  szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w 2011 r. 
 
 

 
Lp. 

 

 
Nazwa jednostki 

 
Kwota zł 

 
1. 

 
 
 

2. 
 

  
3. 

 
Szkoła Podstawowa  Nr 2  im. św. Teresy od  Dzieciątka Jezus  
dział 801 rozdz. 80101 § 2540 - szkoła podstawowa   
dział 801 rozdz. 80104 § 2540 - przedszkole klasa "0" 
 
Gimnazjum Nr 2 im. św. Hieronima      
dział 801 rozdz. 80110 § 2540 
 
Klub Rodzinny IHAHA 
dział 801 rozdz. 80104 § 2540 
 

 
                 
              1.003.120 

  77.571 
 
 

450.997 
 
 

34.938 

  
Ogółem 

 

 
              1.566.626 

 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Bogusław Jestadt 

 

 


