
Uchwała Nr 114 / XXIII / 2012 
Rady Miasta Podkowy Leśnej 

z dnia 27 września 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 ze zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
1. Zmianie ulegają planowane dochody budŜetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1 do      
    niniejszej uchwały; 
2. Zmianie ulegają planowane wydatki budŜetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2 do      
    niniejszej uchwały; 
3. Zmianie ulegają planowane wydatki budŜetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do      
    niniejszej uchwały; 

§ 2 
 

 1. Ustala się dochody budŜetu miasta ogółem w wysokości 21.970.521 zł, w tym: 
     - dochody bieŜące po zmianach  - 21.358.733 
     - dochody majątkowe po zmianach -      611.788  
 2. Ustala się wydatki  budŜetu miasta ogółem w wysokości 26.265.469,17 zł, w tym: 
     - wydatki bieŜące po zmianach  - 20.059.428,17  
     - wydatki majątkowe po zmianach -   6.206.041  
 3. Deficyt budŜetu miasta bez zmian wynosi 4.294.948,17 zł 
 4. Przychody budŜetu miasta bez zmian 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 114 / XXIII /2012 
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 27 września 2012 r. 

w sprawie zmiany uchwały budŜetowej miasta na 2012 rok 
 

Zwiększa się planowane dochody budŜetu miasta w rozdziale 70005 „Gospodarka 
gruntami i nieruchomościami” o kwotę 130.000 zł w związku z wcześniejszą spłatą 
rozłoŜonej na raty naleŜności za przekształcenie prawa uŜytkowania wieczystego działki w 
prawo własności i zwiększa się o tę kwotę planowane wydatki budŜetu miasta 
przeznaczając je na: 
- 80.000 zł na energię elektryczną do pracy SUW i UZT oraz oświetlenia ulic, 
- 20.000 zł na bieŜące remonty dróg, 
- 20.000 zł na bieŜące remonty w budynkach komunalnych, 
- 10.000 zł na stypendia socjalne dla uczniów. 
Zmniejsza się planowane wydatki budŜetu miasta w rozdziale 71004 „Plany 
zagospodarowania przestrzennego miasta” przeznaczone na analizę zmian w Studium i    
Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Podkowy Leśnej oraz wprowadzenie zmian 
w Planie o kwotę 30.000 zł w związku z uzyskaniem tańszej oferty na wykonanie analizy niŜ 
to było planowane oraz brak zgody radnych na przeprowadzenie zmian w planie, a 
zwiększa się planowane wydatki budŜetu  miasta w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami”  o kwotę 30.000 zł  przeznaczając ją na wykonanie prac 
przygotowawczych do budowy nowego budynku komunalnego (mieszkalnego) przy ul. Orlej.  
 
Zmianie, ulegają zapisy  pkt 2, pkt 4, pkt 6 oraz pkt 11 Tabeli nr 6 „Plan zadań 
inwestycyjnych realizowanych w 2012 roku”  do uchwały  budŜetowej miasta na 2012 r.: 
 
Pkt 2 Tabeli Nr 6  „Przebudowa ulic” zostaje zmieniony w ten sposób, Ŝe zapis …„ remont 
i budowa chodnika na ul. Kwiatowej od Parkowej do Paproci przy wyjeździe do 
Owczarni”…, ze względu na  brak miejsca oraz kolizje ze słupami energetycznymi, 
otrzymuje brzmienie … „wykonanie projektu na remont ul. Kwiatowej od Parkowej do 
Paproci przy wyjeździe do Owczarni”… oraz zapis …„przebudowa skrzyŜowania ulic 
Bluszczowej, Parkowej i Kwiatowej bez zmiany nawierzchni jezdni ul. Bluszczowej”… 
otrzymuje brzmienie …„przebudowa (wraz z oświetleniem) skrzyŜowania ulic Bluszczowej, 
Parkowej i Kwiatowej bez zmiany nawierzchni jezdni ul. Bluszczowej”… 
Pkt 4 Tabeli Nr 6 „Park&Ride” przy WKD: budowa drogi dojazdowej – przedłuŜenie ul. 
Błońskiej, ciąg pieszy od parkingu do ul. Błońskiej i peronu WKD otrzymuje brzmienie: 
wykonanie prac przygotowawczych do budowy drogi dojazdowej – przedłuŜenie ul. 
Błońskiej, ciąg pieszy od parkingu do ul. Błońskiej i peronu WKD.  
Z informacji otrzymanych od Prezesa WKD wynika, Ŝe  budowa „Park&Ride” będzie 
realizowana przez WKD dopiero w przyszłym roku, więc i budowę drogi dojazdowej 
naleŜałoby wykonać w przyszłym roku. W bieŜącym roku zostaną wykonane prace 
przygotowawcze tj. wycinka drzew pod realizację inwestycji. Pozwolenie na budowę 
uzyskaliśmy w dniu 27 sierpnia 2012 r. 
Pkt 6 Tabeli Nr 6 „Remonty w budynkach komunalnych” dodaje się: przy ul. Jana Pawła 
II 3. Do budynku będzie robione przyłącze gazowe. 
Pkt 11 Tabeli Nr 6 „Budowa oświetlenia”  : projekt i jego realizacja na ul. Bluszczowej 
(dział 900 rozdz. 90015 § 6050). Całe zadanie wraz z planowanymi nakładami zostaje 
przeniesione do pkt 2 tabeli „przebudowa ulic”.     
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Bogusław Jestadt 

 

 


