
Uchwała Nr  160 / XXXIII / 2013 
Rady Miasta Podkowy Leśnej 

z dnia 26 września 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 2013 r., poz. 594 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 dotacje z budŜetu miasta dla niepublicznych szkół i placówek  
    oświatowo-wychowawczych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 

 1. Ustala się dochody budŜetu miasta ogółem w wysokości 23.301.017 zł, w tym: 
     - dochody bieŜące po zmianach  - 22.950.517 
     - dochody majątkowe po zmianach -      350.500  
 2. Ustala się wydatki  budŜetu miasta ogółem w wysokości 27.398.958 zł, w tym: 
     - wydatki bieŜące po zmianach  - 21.484.006  
     - wydatki majątkowe po zmianach -   5.914.952  
 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 160/XXXIII/ 2013 

Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 26 września 2013 r. 
w sprawie zmiany uchwały budŜetowej miasta na 2013 rok 

 
W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały zwiększa się planowane dochody budŜetu miasta: 
- o 129.405 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej przeznaczonej na zwiększoną liczbę 
dzieci uczęszczających do szkół w Podkowie Leśnej i zwiększenia subwencji na dzieci 
niepełnosprawne w punktach przedszkolnych, 
- o 125.000 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej przeznaczonej na dofinansowanie 
wyposaŜenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w szkole samorządowej, 
- o 100.300 zł z tytułu dotacji przyznanej przez Wojewodę Mazowieckiego na 
dofinansowanie kosztów utworzenia placu zabaw przy szkole samorządowej w ramach 
Rządowego Programu „Radosna Szkoła”,  
- o 36.400 zł z tytułu umorzenia w całości opłaty ustalonej przez Dyrektora Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie za zezwolenie na trwałe wyłączenie z produkcji 
leśnej gruntów leśnych przeznaczonych pod budowę sali sportowej  
i rozbudowę budynku szkoły samorządowej w Podkowie Leśnej. 
 
W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększa się planowane wydatki budŜetu miasta: 
-  o   61.698 zł na dotację dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Podkowie Leśnej, 
-  o   18.318 zł na dotację dla Gimnazjum Nr 2 w Podkowie Leśnej, 
-  o   28.600 zł na dotację dla Punktu Przedszkolnego „Na Akacjowej”, 
-  o   36.000 zł na dotację dla Klubu Rodzinnego „Ihaha”, 
-  o 125.000 zł w szkole samorządowej na zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych, 
-  o   50.000 zł na dowóz dzieci z Ośrodka UDSC Dębak do szkoły w Podkowie, 
-  o   32.489 zł na zwrot dotacji udzielanych przez inne gminy na dzieci z Podkowy Leśnej,  
-  o     4.000 zł na zakup materiałów w miejskim przedszkolu,  
- o 35.000 zł w rozdz. 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu osobowego na potrzeby Posterunku 
Policji w Podkowie Leśnej, 
 
W związku z otrzymaniem dofinansowania zadania inwestycyjnego …plac zabaw „Radosna 
Szkoła” w kwocie 100.300 zł, zmniejsza się udział środków własnych przeznaczonych na 
realizację tego zadania w kwocie 100.300 zł (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały). 
 
 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Podkowy Leśnej 

/-/ 
Jarosław Chrzanowski 

 
 
 
 


