
Uchwała Nr  82/XVII/2012 
Rady Miasta Podkowy Leśnej 

z dnia 09 lutego 2012 r. 
 

w sprawie zmiany uchwały budŜetowej miasta na 2012 rok 
 

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 z późniejszymi zmianami) oraz 
art. 211, 212, 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 157, poz. 1240) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

  1. Dokonuje się zmian w tabeli nr 4 do uchwały budŜetowej miasta na 2012 Nr 79/XVI/2011  
      z dnia 29 grudnia 2011 r.: 
      - zwiększa się planowane wydatki budŜetu o 3.403.191,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1     
        do niniejszej uchwały. 
  2. Dokonuje się zmian w tabeli nr 6 do uchwały budŜetowej miasta na 2012 Nr 79/XVI/2011  
      z dnia 29 grudnia 2011 r.: 
      - zwiększa się planowane wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa hali sportowej przy    
        szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji budynku szkoły” 
        o 3.232.050,00 zł; 
  3. Dokonuje się zmian w tabeli nr 7 do uchwały budŜetowej miasta na 2012 Nr 79/XVI/2011  
      z dnia 29 grudnia 2011 r.: 
      - zwiększa się planowany deficyt budŜetu o 3.403.191,17 zł; 
      - zwiększa się planowane przychody budŜetu w § 952  o 1.915.318,73 zł; 
      - zwiększa się planowane przychody budŜetu w § 950 o 1.487.872,44 zł. 
 4. Dokonuje się zmian w tabeli nr 8 do uchwały budŜetowej miasta na 2012 Nr 79/XVI/2011  
      z dnia 29 grudnia 2011 r.: 
      - zwiększa się planowane wydatki na projekt „Nowe szanse małego ucznia” finansowany   
        ze środków funduszy unijnych o 4.710,79 zł.; 
  5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budŜetowej miasta na 2012  
      Nr 79/XVI/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.: 
      - zwiększa się planowane wydatki na dotację dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Podkowie    
        Leśnej o 166.430,38 zł. 

§ 2 
 

 1. Ustala się dochody budŜetu miasta ogółem w wysokości 21.750.000 zł, w tym: 
     - dochody bieŜące bez zmian  - 21.268.212  
     - dochody majątkowe bez zmian  -      481.788  
 2. Ustala się wydatki  budŜetu miasta ogółem w wysokości 26.044.948,17 zł, w tym: 
     - wydatki bieŜące po zmianach  - 19.868.907,17  
     - wydatki majątkowe po zmianach -   6.176.041,00  
 3. Deficyt budŜetu miasta po zmianach wynosi 4.294.948,17 zł 
 4. Przychody budŜetu miasta po zmianach wynoszą 4.662.873,17 zł, w tym: 
     - kredyty   - 1.915.318,73 
     - wolne środki  - 2.747.554,44 
 5. Rozchody budŜetu miasta bez zmian wynoszą 367.925 zł, w tym: 
     - spłata kredytu  - 367.925 



§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 
 

§ 4 
 

1. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku 
2. Ogłasza się ją w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. 
  
 

 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Bogusław Jestadt 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Uzasadnienie do Uchwały Nr  82 /XVII/2012 
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 09 lutego 2012 r. 

w sprawie zmiany uchwały budŜetowej miasta na 2012 rok 
 

 
Zwiększa się planowane wydatki budŜetu miasta w dziale 801 „Oświata i wychowanie”: 
 
- o 166.430,38 zł na dotację dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Podkowie Leśnej. 
  Szkoła ta w 2011 roku, za pośrednictwem Miasta Podkowy Leśnej, uzyskała ze środków     
  rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwotę 205.500 zł na dofinansowanie  
  wyposaŜenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowybudowanego obiektu szkoły. 
  Z uwagi na krótki termin wykorzystania dotacji (większa część środków została przekazana     
  szkole w grudniu 2011 r.), wydatki nie zostały zrealizowane w całości i niewykorzystana    
  część dotacji w kwocie 166.430,38 zł została zwrócona do budŜetu miasta. W związku z  
  powyŜszym zwiększa się o tę kwotę dotację dla szkoły w bieŜącym roku budŜetowym; 
 
- o 3.232.050 zł na dokończenie budowy hali sportowej przy szkole samorządowej oraz   
  rozbudowy i modernizacji budynku szkoły. Firma realizująca tę inwestycję nie dotrzymała   
  terminu wykonania umowy (listopad 2011 r.) i w związku z tym, prace będą trwały jeszcze    
  w 2012 r. Wydatki te pokryte zostaną z kredytu zaciągniętego w 2011 r. na finansowanie tej  
  inwestycji, a niewykorzystanego do końca ubiegłego roku, w kwocie 1.915.318,73 zł 
  i wolnymi środkami pozostającymi na rachunku budŜetu miasta w kwocie 1.316.731,27 zł; 
 
- o 4.710,79 zł na realizację, przez szkołę samorządową, projektu pt.: „Nowe szanse małego  
  ucznia”. Projekt finansowany jest ze środków unijnych. Kwota ta nie została wykorzystana 
  w 2011 r.  
 
Zwiększa się planowany deficyt budŜetu miasta o kwotę 3.403.191,17 zł, który zostanie 
pokryty zaciągniętym, a niewykorzystanym w 2011 r., kredytem w kwocie 1.915.318,73 zł 
i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 
w kwocie 1.487.872,44 zł.  
    

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Bogusław Jestadt 

 

 


