
Uchwała Nr  144 / XXIX / 2013 
Rady Miasta Podkowy Leśnej 

z dnia 21 marca 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. 

§ 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 bez zmian  -      250.200  
 2. Ustala się wydatki  budŜetu miasta ogółem w wysokości 27.018.141 zł, w tym: 
     - wydatki bieŜące po zmianach  - 21.138.189  
     - wydatki majątkowe po zmianach -   5.879.952  
 3. Deficyt budŜetu miasta bez zmian wynosi 4.097.941 zł 
 4. Przychody budŜetu miasta bez zmian 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 
Podkowy Leśnej 

/-/ 
Jarosław Chrzanowski 

 



Uzasadnienie do Uchwały Nr 144 / XXIX / 2013 
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 21 marca 2013 r. 

w sprawie zmiany uchwały budŜetowej miasta na 2013 rok 
 

W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały: planowane dochody z tytułu dotacji  
na dofinansowanie  zadania inwestycyjnego „Budowa hali sportowej przy szkole 
samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji budynku szkoły” uzyskane  
w 2013 r. ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 177.200 zł przenosi się 
z § 6290 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł” 
do § 6260 „Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie  
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 
sektora finansów publicznych”. 
 
W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały planuje się trzy zmiany: 
 
- „Rewitalizacja Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej” – pierwotnie zakładano uzyskanie na 
ten cel dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.  
Po zebraniu ofert na projekt wykonawczy i budowlany rewitalizacji wraz z pozwoleniem  
na budowę okazało się, Ŝe zrealizowanie powyŜszego zadania potrwa 5 miesięcy. Wniosek 
naleŜy złoŜyć w dniach od 21.03. do 11.04.2013 r., a więc do tego czasu nie zdąŜymy 
skompletować dokumentów. Wobec powyŜszego planuje się zmniejszenie środków na 
finansowanie powyŜszego zadania ze 100.000 zł do 20.000 zł i wykonanie w 2013 r. jedynie 
powyŜszych projektów. Kwotę 80.000 zł planuje się przeznaczyć na nowe zadanie: 
 
- „Budowa elementu placu zabaw na terenie CKIO przy ul. Świerkowej 1 wraz z ogrodzeniem 
i monitoringiem” – zadanie to ma być zrealizowane w latach 2013-2014. Koszt zadania  
to 100.000 zł w roku 2013 i  50.000 zł w roku 2014. Brakujące w 2013 r. 20.000 zł zostanie 
przeniesione z rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”. Być moŜe uda się 
uzyskać dofinansowanie zadania z PROW. W terminie do 11.04. zostanie złoŜony wniosek. 
 
Planuje się takŜe  wprowadzenie nowego zadania pod nazwą: 
- „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji j.s.t w ramach EOG”. Projekt ma być 
realizowany przy współpracy trzech gmin Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej w latach 
2013 – 2016. Ma być zgłoszony w konkursie grantowym ogłoszonym przez Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego 2009 – 2014. Pełna nazwa programu to „Rozwój miast poprzez wzmocnienie 
kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę  
z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”. Udział finansowy Podkowy  
w poszczególnych latach ma wynieść: 2013 – 3.600 zł, 2014 – 101.100 zł, 2015 – 374.200 zł, 
2016 – 6.000 zł. Łącznie 484.900 zł, w tym 80% dofinansowania i 20% wkładu własnego.  
 
W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały zawarte są zmiany kwotowe pomiędzy 
paragrafami odzwierciedlające zmiany w tabeli zadań inwestycyjnych realizowanych  
w 2013 r. Łączny plan wydatków nie ulega zmianie. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Podkowy Leśnej 

/-/ 
Jarosław Chrzanowski 

 
 


