
Uchwała Nr 133 / XXVIII / 2013 
Rady Miasta Podkowy Leśnej 

z dnia 31 stycznia 2013 r. 
 

w sprawie zmiany uchwały budŜetowej miasta na 2013 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 inwestycyjne budŜetu miasta, zgodnie z załącznikiem  
    nr 3 do niniejszej uchwały; 
4. Zmianie ulegają planowane przychody budŜetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do      
    niniejszej uchwały; 
 

§ 2 
 

 1. Ustala się dochody budŜetu miasta ogółem w wysokości 22.920.200 zł, w tym: 
     - dochody bieŜące bez zmian  - 22.670.000 
     - dochody majątkowe po zmianach -      250.200  
 2. Ustala się wydatki  budŜetu miasta ogółem w wysokości 27.018.141 zł, w tym: 
     - wydatki bieŜące bez zmian  - 21.161.789  
     - wydatki majątkowe po zmianach -   5.856.352  
 3. Deficyt budŜetu miasta po zmianach wynosi 4.097.941 zł 
 4. Przychody budŜetu miasta po zmianach wynoszą 4.670.507 zł, w tym: 
     - wolne środki   - 4.640.507 
     - przychody ze spłat poŜyczek -      30.000 
 5. Rozchody budŜetu miasta bez zmian wynoszą 572.566 zł, w tym: 
     - udzielone poŜyczki -   30.000 
     - spłata kredytu  - 542.566 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 
 

§ 4 
 

1. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
2. Ogłasza się ją w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. 
  
 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Jarosław Chrzanowski 

 



 
 
 

Uzasadnienie do Uchwały Nr  133/XXVI/2013 
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 31 stycznia 2013 r. 

w sprawie zmiany uchwały budŜetowej miasta na 2013 rok 
 

Zwiększa się planowane dochody budŜetu miasta:  
- w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” o 200 zł na podstawie aneksu do umowy na 
dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  zadania inwestycyjnego 
„Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy  
i modernizacji budynku szkoły”. Dofinansowanie w 2013 r. ma wynieść 177.200 zł. 
 
Zwiększa się planowane wydatki budŜetu miasta: 
- w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”o kwotę 1.767.427 zł. ”  na w/w zadanie inwestycyjne 
z uwagi na przesunięcie płatności za wykonanie prac na 2013 r. 
 
Jednocześnie zwiększa się deficyt budŜetu miasta o kwotę 1.767.227 zł. Deficyt pokryty 
zostanie wolnymi środkami pozostającymi na rachunku bieŜącym budŜetu miasta. 
 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Jarosław Chrzanowski 

 
 


