
UCHWALA Nr 114/XXVI/2008 

RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, 182 i 184 ustawy z 

dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Ra-

da Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje: 

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 19.850.463zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 

2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują: 

 dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w 

wysokości 407.550zł., zgodnie z załącznikiem nr 1a, 

 dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 50.000zł. 

3. Dochody budżetu miasta według źródeł przychodu stanowią załącznik nr 1b i obejmują: 

 dochody bieżące budżetu miasta w wysokości 19.849.463zł, 

 dochody majątkowe budżetu miasta w wysokości 1.000zł. 

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości 22.274.669zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 

2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują: 

 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wy-

sokości 407.550zł., zgodnie z załącznikiem nr 2a, 

 wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 

60.000zł i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 10.000zł. 

§ 3. Deficyt budżetu miasta wynosi 2.424.206zł i pokryty zostanie nadwyżką z lat ubiegłych. 

§ 4. Przychody i rozchody budżetu miasta stanowią załącznik nr 3. 

§ 5. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 130.000zł i rezerwę celową na realizację zadań własnych z 

zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 20.000zł. 

§ 6. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2009 w wysokości 5.136.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 

§ 7. Ustala się dotacje dla instytucji upowszechniania kultury w wysokości 1.470.000zł, zgodnie z załącz-

nikiem nr 5. 

§ 8. Ustala się dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 

90.000zł., zgodnie z załącznikiem nr 6. 

§ 9. Ustala się dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 

1.156.524zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. 

§ 10. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 8. 

§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z za-

łącznikiem nr 9. 

§ 12. Ustala się plan wydatków na projekt finansowany ze środków funduszy unijnych w wysokości 

40.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 10. 

§ 13. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2009 roku i lata następne. 

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta do: 

1. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków związanych z realizacją Partnerskiego Programu 

Szkół Sokrates - Comenius do wysokości 40.000zł; 

2. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego 

deficytu budżetu do wysokości 500.000zł; 



3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach; 

4. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapew-

nienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym; 

5. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 

§ 15.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009. 

2. Ogłasza się j ą w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Podkowy Leśnej: 

Janusz Radziejowski 

 

 

Załącznik nr 1 

do uchwały nr 114/XXVI/2008 

Rady Miasta Podkowy Leśnej 

z dnia 30 grudnia 2008r. 

 

Plan dochodów budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2009 roku według klasyfikacji budżetowej 

 
Dział Wyszczególnienie Kwota zł 

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 310.000 

 Rozdział 40002 - Dostarczanie wody 310.000 

 § 0690 - wpływy z różnych opłat 5.000 

 § 0830 - wpływy z usług 305.000 

700 Gospodarka mieszkaniowa 390.000 

 Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 390.000 

 § 0470 - wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 39.000 

 § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. 350.000 

 § 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.000 

710 Działalność usługowa 10.000 

 Rozdział 71035 - Cmentarze 10.000 

 § 0690 - wpływy z różnych opłat 10.000 

750 Administracja publiczna 58.000 

 Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie 53.000 

 § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej zleconych gminie ustawami 

52.350 

 § 2360 - dochodyj.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco-

nych ustawami 

650 

 Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast) 5.000 

 § 0970 - wpływy z różnych dochodów 5.000 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.200 

 Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.200 

 § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej zleconych gminie ustawami 

1.200 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400 

 Rozdział 75414 - Obrona cywilna 400 

 § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej zleconych gminie ustawami 

400 

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 14.392.651 

 Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10.000 

 § 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 10.000 

 Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podat-

ków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

424.100 

 § 0310 - podatek od nieruchomości 350.000 

 § 0320 - podatek rolny 100 

 § 0330 - podatek leśny 6.000 

 § 0340 - podatek od środków transportowych 56.000 

 § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych 10.000 

 § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2.000 

 Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 1.722.200 



czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 

 § 0310 - podatek od nieruchomości 680.000 

 § 0320 - podatek rolny 200 

 § 0330 - podatek leśny 2.000 

 § 0340 - podatek od środków transportowych 30.000 

 § 0360 - podatek od spadków i darowizn 200.000 

 § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych 800.000 

 § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10.000 

 Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw 85.000 

 § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej 20.000 

 § 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 50.000 

 § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 15.000 

 Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 12.151.351 

 § 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych 12.121.351 

 § 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych 30.000 

758 Różne rozliczenia 3.589.912 

 Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 3.489.912 

 § 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa 3.489.912 

 Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe 100.000 

 § 0920 - pozostałe odsetki 100.000 

801 Oświata i wychowanie 260.000 

 Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 20.000 

 § 2707 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, 

pozyskane z innych źródeł 

20.000 

 Rozdział 80104 - Przedszkola 220.000 

 § 0830 - wpływy z usług 220.000 

 Rozdział 80195 - Pozostała działalność 20.000 

 § 0970 - wpływy z różnych dochodów 20.000 

852 Pomoc społeczna 428.300 

 Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia społecznego 

325.000 

 § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej zleconych gminie ustawami 

320.000 

 § 2360 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco-

nych ustawami 

5.000 

 Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 

pomocy społecznej 

3.600 

 § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej zleconych gminie ustawami 

3.600 

 Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe 38.700 

 § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej zleconych gminie ustawami 

30.000 

 § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 8.700 

 Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 52.000 

 § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej zleconych gminie ustawami 

52.000 

 Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6.000 

 § 0830 - wpływy z usług 6.000 

 Rozdział 85295 - Pozostała działalność 3.000 

 § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej zleconych gminie ustawami 

3.000 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 410.000 

 Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 410.000 

 § 0690 - wpływy z różnych opłat 5.000 

 § 0830 - wpływy z usług 405.000 

 Ogółem 19.850.463 

 

 

Załącznik nr 1a 

do uchwały nr 114/XXVI/2008 

Rady Miasta Podkowy Leśnej 

z dnia 30 grudnia 2008r. 



 

 

Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2009 roku 

 
Dział Rozdział § Nazwa rozdziału Kwota zł 

750 75011 2010 Urzędy wojewódzkie 

Razem dział 750 

52.350 

52.350 

751 75101 2010 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

Razem dział 751 

1.200 

1.200 

754 75414 2010 Obrona cywilna 

Razem dział 754 

400 

400 

852 85212 

 

85213 

 

85214 

2010 

 

2010 

 

2010 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 

pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

Razem dział 852 

320.000 

 

3.600 

 

30.000 

353.600 

   Ogółem 407.550 

 

 

Załącznik nr 1b 

do uchwały nr 114/XXVI/2008 

Rady Miasta Podkowy Leśnej 

z dnia 30 grudnia 2008r. 

 

 

Plan dochodów budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2009 roku według źródeł dochodów 

 
A. Dochody bieżące 19.849.463 

I. Dochody z podatków i opłat 2.249.300 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Podatek od nieruchomości § 0310 

Podatek rolny § 0320 

Podatek leśny § 0330 

Podatek od środków transportowych § 0340 

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350 

Podatek od spadków i darowizn § 0360 

Wpływy z opłaty skarbowej § 0410 

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480 

Opłata adiacencka § 0490 

Opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej § 0490 

Opłata za zajęcie pasa drogowego § 0490 

Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 

Opłata za miejsca na cmentarzu § 0690 

Opłata za wydanie pozwolenia na podłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych § 0690 

1.030.000 

300 

8.000 

86.000 

10.000 

200.000 

20.000 

50.000 

5.000 

5.000 

5.000 

810.000 

10.000 

10.000 

II. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 12.151.351 

1. 

2. 

Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010 

Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020 

12.121.351 

30.000 

III. Subwencja ogólna z budżetu państwa 3.489.912 

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 3.489.912 

IV. Dochody z mienia gminy 389.000 

1. 

2. 

3. 

Wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. § 0750 

Dochody z najmu lokali w mieszkalnych budynkach komunalnych § 0750 

39.000 

320.000 

30.000 

V. Dotacje celowe 491.250 

1. 

 

2. 

3. 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 

zleconych gminie § 2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030 

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z 

innych źródeł § 2707 

407.550  

 

63.700 

20.000 

VI. Pozostałe dochody własne 1.078.650 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Odpłatność za usługi opiekuńcze § 0830 

Odpłatność za korzystanie z miejskiego przedszkola § 0830 

Odpłatność za korzystanie z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych § 0830 

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910 

Odsetki od środków na rachunkach bankowych § 0920 

Wpływy z różnych dochodów § 0970 

Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360 

6.000 

220.000 

710.000 

12.000 

100.000 

25.000 

5.650 

B. Dochody majątkowe 1.000 

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760 1.000 

 Ogółem 19.850.463 



 

 

Załącznik nr 2 

do uchwały nr 114/XXVI/2008 

Rady Miasta Podkowy Leśnej 

z dnia 30 grudnia 2008r. 

 

 

Plan wydatków budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2009 roku według klasyfikacji budżetowej 

 
Dział Wyszczególnienie Plan  

na 2009r. 

Wydatki bieżące Wydatki 

inwestycyjne Razem w tym: 

wynagrodź, i 

pochodne 

w tym: 

dotacje 

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 

gaz i wodę 

450.000 300.000   150.000 

 Rozdział 40002 - Dostarczanie wody 450.000 30.000   150.000 

 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 30.000 300.000    

 § 4260 - zakup energii 80.000 80.000    

 § 4270 - zakup usług remontowych 120.000 120.000    

 § 4300 - zakup usług pozostałych 40.000 40.000    

 § 4430 - różne opłaty i składki 30.000 30.000    

 § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150.000 -   150.000 

600 Transport i łączność 4.060.000 1.060.000 50.000  3.000.000 

 Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 4.060.000 1.060.000 50.000  3.000.000 

 § 2900 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. 

na dofinansowanie zadań bieżących 

15.000 15.000    

 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 50.000 50.000    

 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 15.000 15.000    

 § 4270 - zakup usług remontowych 600.000 600.000    

 § 4300 - zakup usług pozostałych 380.000 380.000    

 § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.000.000 -   3.000.000 

700 Gospodarka mieszkaniowa 504.000 224.000 20.000  280.000 

 Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo-

ściami 

504.000 224.000 20.000  280.000 

 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 20.000 20.000 20.000   

 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 10.000 10.000    

 § 4260 - zakup energii 20.000 20.000    

 § 4270 - zakup usług remontowych 80.000 80.000    

 § 4300 - zakup usług pozostałych 74.000 74.000    

 § 4430 - różne opłaty i składki 15.000 15.000    

 § 4590 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz 

osób fizycznych 

5.000 5.000    

 § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 280.000 -   280.000 

710 Działalność usługowa 400.000 250.000 70.000  150.000 

 Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzen-

nego 

70.000 70.000 40.000   

 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe " 40.000 40.000 40.000   

 § 4300 - zakup usług pozostałych 20.000 20.000    

 § 4590 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz 

osób fizycznych 

10.000 10.000    

 Rozdział 71035 - Cmentarze 200.000 50.000   150.000 

 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 5.000 5.000    

 § 4300 - zakup usług pozostałych 45.000 45.000    

 § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150.000 -   150.000 

 Rozdział 71095 - Pozostała działalność 130.000 130.000 30.000   

 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 30.000 30.000 30.000   

 § 4300 - zakup usług pozostałych 100.000 100.000    

750 Administracja publiczna 2.961.350 2.866.350 2.078.500  95.000 

 Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie 52.350 52.350 51.500   

 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 40.000 40.000 40.000   



 § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.100 3.100 3.100   

 § 41 10 - składki na ubezpieczenia społeczne 7.300 7.300 7.300   

 § 4120 - składki na Fundusz Pracy 1.100 1.100 1.100   

 § 4440 - odpisy na ZFŚS 850 850    

 Rozdział 75022 - Rady gmin (miast) 122.000 122.000 2.000   

 § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 98.000 98.000    

 § 4 1 70 - wynagrodzenia bezosobowe 2.000 2.000 2.000   

 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 5.000 5.000    

 § 4300 - zakup usług pozostałych 11.000 11.000    

 § 4410 - podróże służbowe krajowe 2.000 2.000    

 § 4420 - podróże służbowe zagraniczne 4.000 4.000    

 Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast) 2.737.000 2.642.000 2.020.000  95.000 

 § 40 1 0 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1.600.000 1.600.000 1.600.000   

 § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 100.000 100.000 100.000   

 § 41 10 - składki na ubezpieczenia społeczne 250.000 250.000 250.000   

 § 4120 - składki na Fundusz Pracy 40.000 40.000 40.000   

 § 4140 - wpłaty na PFRON 25.000 25.000    

 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 30.000 30.000 30.000   

 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 160.000 160.000    

 § 4260 - zakup energii 40.000 40.000    

 § 4270 - zakup usług remontowych 40.000 40.000    

 § 4280 - zakup usług zdrowotnych 2.000 2.000    

 § 4300 - zakup usług pozostałych 260.000 260.000    

 § 4410 - podróże służbowe krajowe 25.000 25.000    

 § 4430 - różne opłaty i składki 10.000 10.000    

 § 4440- odpisy na ZFŚS 30.000 30.000    

 § 4700 - szkolenia pracowników 30.000 30.000    

 § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 65.000 -   65.000 

 § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budże-

towych 

30.000 -   30.000 

 Rozdział 75075 - Promocja jed. samorządu terytorial-

nego 

45.000 45.000 5.000   

 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 4.200 4.200 4.200   

 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 650 650 650   

 § 4120 - składki na Fundusz Pracy 150 150 150   

 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 10.000 10.000    

 § 4300 - zakup usług pozostałych 30.000 30.000    

 Rozdział 75095 - Pozostała działalność 5.000 5.000    

 § 4430 - różne opłaty i składki 5.000 5.000    

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

1.200 1.200 1.200   

 Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 

1.200 1.200 1.200   

 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 1.200 1.200 1.200   

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30.400 30.400  30.000  

 Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji 20.000 20.000  20.000  

 § 3000 - wpłaty jednostek na fundusz celowy 20.000 20.000  20.000  

 Rozdział 75411 - Komendy pow. Państwowej Straży 

Pożarnej 

10.000 10.000  10.000  

 § 2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na 

zadania bieżące realizowane na podstawie porozu-

mień między j. s.t. 

10.000 10.000  10.000  

 Rozdział 75414 - Obrona cywilna 400 400    

 § 4210 - zakup usług pozostałych 400 400    

757 Obsługa długu publicznego 90.000 90.000    

 Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościo-

wych,kredytów i pożyczek j . s .t. 

90. 000 90.000    

 § 8070 - odsetki od krajowych pożyczek i kredytów 90.000 90.000    

758 Różne rozliczenia 1.592.633 1.592.633    

 Rozdział 75831 - Część równ. subwencji ogólnej dla 

gmin 

1.442.633 1.442.633    

 § 2930 - wpłaty j .s.t. do budżetu państwa 1.442.633 1.442.633    



 Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe 150.000 150.000    

 § 4810 — rezerwy 150.000 150.000    

801 Oświata i wychowanie 6.470.987 5.489.987 3.212.391 1.156.524 981.000 

 Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 3.612.569 2.851.569 1.684.298 619.198 761.000 

 § 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepu-

blicznej jednostki systemu oświaty 

619.198 619.198  619.198  

 § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagro-

dzeń 

112.922 112.922    

 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1.313.853 1.313.853 1.313.853   

 § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 97.623 97.623 97.623   

 § 4 1 1 0 - składki na ubezpieczenia społeczne 229.902 229.902 229.902   

 § 4120 - składki na Fundusz Pracy 37.920 37.920 37.920   

 § 4140 - wpłaty na PFRON 20.000 20.000    

 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 5.000 5.000 5.000   

 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 68.000 68.000    

 § 42 1 7 - zakup materiałów i wyposażenia 5.000 5.000    

 § 4230 - zakup leków i materiałów medycznych 5.000 5.000    

 § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 

książek 

39.500 39.500    

 § 4247 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 

książek 

5.000 5.000    

 § 4260 - zakup energii 115.000 115.000    

 § 4270 - zakup usług remontowych 10.000 10.000    

 § 4280 - zakup usług zdrowotnych 4.000 4.000    

 §4300 - zakup usług pozostałych 29.500 29.500    

 § 4307 - zakup usług pozostałych 30.000 30.000    

 § 4350 - zakup usług do sieci Internet 3.000 3.000    

 § 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. 

stacjon. 

8.000 8.000    

 § 4410 - podróże służbowe krajowe 3.000 3.000    

 §4430 - różne opłaty i składki 10.000 10.000    

 § 4440 - odpisy na ZFŚS 68.151 68.151    

 § 4700 - szkolenia pracowników 3.000 3.000    

 § 4740 - zakup mat.papierniczych do sprzętu drukar-

skiego 

4.000 4.000    

 § 4750 - zakup akcesoriów komputerowych 5.000 5.000    

 § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 735.000 -   735.000 

 § 6060 - zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 26.000 -   26.000 

 Rozdział 80104 - Przedszkola 1.289.988 1.069.988 709.752 53.760 220.000 

 § 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepu-

blicznej jednostki systemu oświaty 

53.760 53.760  53.760  

 § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagro-

dzeń 

38.816 38.816    

 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 551.500 551.500 551.500   

 § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 45.200 45.200 45.200   

 § 41 10 - składki na ubezpieczenia społeczne 96.616 96.616 96.616   

 § 4120 - składki na Fundusz Pracy 15.936 15.936 15.936   

 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 500 500 500   

 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 23.500 23.500    

 § 4220 - zakup środków żywności 75.000 75.000    

 § 4230 - zakup leków i materiałów medycznych 700 700    

 § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 

książek 

37.200 37.200    

 § 4260 - zakup energii 47.200 47.200    

 § 4270 - zakup usług remontowych 25.500 25.500    

 § 4280 - zakup usług zdrowotnych 1.500 1.500    

 § 4300 - zakup usług pozostałych 14.900 14.900    

 § 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. 

stacjon. 

3.500 3.500    

 § 4410 - podróże służbowe krajowe 3.000 3.000    

 §4430 - różne opłaty i składki 2.600 2.600    

 § 4440 - odpisy na ZFŚS 29.560 29.560    



 § 4700 - szkolenia pracowników 1.500 1.500    

 § 4740 - zakup mat.papierniczych do sprzętu drukar-

skiego 

1.000 1.000    

 § 4750 - zakup akcesoriów komputerowych 1.000 1.000    

 § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 220.000 -   220.000 

 Rozdział 80110 - Gimnazja 1.007.729 1.007.729 463.374 483.566  

 § 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepu-

blicznej jednostki systemu oświaty 

483.566 483.566  483.566  

 § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagro-

dzeń 

35.516 35.516    

 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 363.271 363.271 363.271   

 § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 24.700 24.700 24.700   

 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 64.727 64.727 64.727   

 § 4120 - składki na Fundusz Pracy 10.676 10.676 10.676   

 § 4440 - odpisy na ZFŚS 25.273 25.273    

 Rozdział 80113 -Dowożenie uczniów do szkół 5.000 5.000    

 § 4300 - zakup usług pozostałych 5.000 5.000    

 Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonom.- admin. 

szkół 

217.548 217.548 214.803   

 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 176.000 176.000 176.000   

 § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.600 10.600 10.600   

 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 24.210 24.210 24.210   

 § 4120 - składki na Fundusz Pracy 3.993 3.993 3.993   

 § 4440 - odpisy na ZFŚS 2.745 2.745    

 Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczy-

cieli 

16.629 16.629 1.500   

 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 1.500 1.500 1.500   

 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 2.254 2.254    

 § 4300 - zakup usług pozostałych 4.000 4.000    

 § 4700 - szkolenia pracowników 8.875 8.875    

 Rozdział 80148 - Stołówki szkolne 142.324 142. 324 138.664   

 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 110.000 110.000 110.000   

 § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.960 7.960 7.960   

 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 17.773 17.773 17.773   

 § 4120 - składki na Fundusz Pracy 2.931 2.931 2.931   

 § 4440 - odpisy na ZFŚS 3.660 3.660    

 Rozdział 80195 - Pozostała działalność 179.200 179.200    

 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 5.000 5.000    

 § 4440 - odpisy na ZFŚS 34.200 34.200    

 § 4300 - zakup usług pozostałych 140.000 140.000    

851 Ochrona zdrowia 105.000 105.000 29.800   

 Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii 10.000 10.000 5.000   

 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 5.000 5.000 5.000   

 § 4300 - zakup usług pozostałych 5.000 5.000    

 Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 60.000 60.000 24.800   

 § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7.500 7.500    

 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 1.500 1.500 1.500   

 § 4120 - składki na Fundusz Pracy 300 300 300   

 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 23.000 23.000 23.000   

 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 3.000 3.000    

 § 4300 - zakup usług pozostałych 24.700 24.700    

 Rozdział 85149 . - Programy polityki zdrowotnej 35.000 35.000    

 § 4300 - zakup usług pozostałych 35.000 35.000    

852 Pomoc społeczna 938.700 938.700 329.400   

 Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka ali-

ment.oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia społecznego 

320.000 320.000 10.800   

 § 3110 - świadczenia społeczne 307.400 307.400    

 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 3.000 3.000 3.000   

 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 7.800 7.800 7.800   

 § 4300 - zakup usług pozostałych 1.800 1.800    



 Rozdział 85213 - Składki na ubezp. zdrowotne opłaca-

ne za osoby pobierające niektóre świadczenia z po-

mocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 

3.600 3.600    

 § 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 3.600 3.600    

 Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

223.700 223. 700    

 § 3110 — świadczenia społeczne 178.700 178.700    

 § 4300 — zakup usług pozostałych 5.000 5.000    

 § 4330 - zakup usług przez j.s.t. od innych j. s.t. 40.000 40.000    

 Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe 14.500 14.500    

 § 3110 - świadczenia społeczne 14.000 14.000    

 § 4300 - zakup usług pozostałych 500 500    

 Rozdział 85219 — Ośrodki pomocy społecznej 267.650 267.650 235.850   

 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 177.000 177.000 177.000   

 § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.700 13.700 13.700   

 § 4110 — składki na ubezpieczenia społeczne 33.100 33.100 33.100   

 § 4120 - składki na Fundusz Pracy 5.050 5.050 5.050   

 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 7.000 7.000 7.000   

 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 7.000 7.000    

 § 4260 - zakup energii 5.000 5.000    

 § 4300 - zakup usług pozostałych 15.000 15.000    

 § 4410 - podróże służbowe krajowe 800 800    

 § 4440 - odpisy na ZFŚ S 4.000 4.000    

 Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

102.750 102.750 82. 750   

 § 3110 - świadczenia społeczne 20.000 20.000    

 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 11.000 11.000 11.000   

 § 4120 - składki na Fundusz Pracy 1.750 1.750 1.750   

 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 70.000 70.000 70.000   

 Rozdział 85295 - Pozostała działalność 6.500 6.500    

 § 3110 - świadczenia społeczne 6.500 6.500    

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 175.399 175.399 134.571   

 Rozdział 85401 - Świetlice szkolne 154.352 154.352 134.571   

 § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagro-

dzeń 

12.043 12.043    

 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 104.675 104.675 104.675   

 § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.600 7.600 7.600   

 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 19.139 19.139 19.139   

 § 4120 - składki na Fundusz Pracy 3.157 3.157 3.157   

 §4440-odpisy na ZFŚS 7.738 7.738    

 Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 20.000 20.000    

 § 3240 - stypendia dla uczniów 20.000 20.000    

 Rozdział 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczy-

cieli 

1.047 1.047    

 § 4300 - zakup usług pozostałych 1.047 1.047    

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.830.000 2.430.000 329.000  400.000 

 Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 950.000 900.000   50.000 

 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 69.000 69.000    

 § 4260 - zakup energii 80.000 80.000    

 § 4270 - zakup usług remontowych 150.000 150.000    

 § 4300 - zakup usług pozostałych 600.000 600.000    

 § 4430 - różne opłaty i składki 1.000 1.000    

 § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.000 -   30.000 

 § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budże-

towych 

20.000 -   20.000 

 Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi 210.000 210.000    

 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 10.000 10.000    

 § 4300 - zakup usług pozostałych 200.000 200.000    

 Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i 

gminach 

400.000 400.000 20.000   

 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 20.000 20.000 20.000   



 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 20.000 20.000    

 § 4300 - zakup usług pozostałych 360.000 360.000    

 Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych 60.000 60.000 6.000   

 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 6.000 6.000    

 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 6.000 6.000 6.000   

 § 4300 - zakup usług pozostałych 48.000 48.000    

 Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt 25.000 25.000    

 § 4300 - zakup usług pozostałych 25.000 25.000    

 Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 850.000 500.000   350.000 

 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 10.000 10.000    

 § 4260 - zakup energii 260.000 260.000    

 § 4270 - zakup usług remontowych 80.000 80.000    

 § 4300 - zakup usług pozostałych 150.000 150.000    

 § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 350.000 -   350.000 

 Rozdział 90095 - Pozostała działalność 335.000 335.000 303.000   

 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 205.000 205.000 205.000   

 § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.000 15.000 15.000   

 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 37.000 37.000 37.000   

 § 4120 - składki na Fundusz Pracy 6.000 6.000 6.000   

 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 40.000 40.000 40.000   

 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 20.000 20.000    

 § 4300 - zakup usług pozostałych 5.000 5.000    

 § 4440 - odpisy na ZFŚS 7.000 7.000    

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.610.000 1.530.000 25.000 1.560.000 80.000 

 Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki 1.200.000 1.120.000  1.200.000 80.000 

 § 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorzą-

dowej instytucji kultury 

1.120.000 1.120.000  1.120.000  

 § 6220 - dotacje celowe z budżetu na finans. lub 

dofinans.kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwest. innych jedn. sektora finansów publicznych 

80.000 -  80.000 80.000 

 Rozdział 92116 - Biblioteki 270.000 270.000  270.000  

 § 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorzą-

dowej instytucji kultury 

270.000 270.000  270.000  

 Rozdział 92195 - Pozostała działalność 140.000 140.000 25.000 90.000  

 § 2810 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zlec. do realizacji fundacjom 

10.000 10.000  10.000  

 § 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowa-

rzyszeniom 

70.000 70.000  70.000  

 § 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozo-

stałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finan-

sów publicznych 

10.000 10.000  10.000  

 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 800 800 800   

 § 4120 - składki na Fundusz Pracy 200 200 200   

 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 24.000 24.000 24.000   

 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 5.000 5.000    

 § 4300 - zakup usług pozostałych 20.000 20.000    

926 Kultura fizyczna i sport 55.000 55.000 5.000   

 Rozdział 92695 - Pozostała działalność 55.000 55.000 5.000   

 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 4.750 4.750 4.750   

 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 200 200 200   

 § 4120 - składki na Fundusz Pracy 50 50 50   

 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 15.000 15.000    

 § 4300 - zakup usług pozostałych 35.000 35.000    

 Ogółem 22.274.669 17.138.669 6.284.862 2.746.524 5.136.000 

 

 

Załącznik nr 2a 

do uchwały nr 114/XXVI/2008 

Rady Miasta Podkowy Leśnej 

z dnia 30 grudnia 2008r. 



 

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 

 oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2009 roku 

 
Dział Rozdział § Nazwa paragrafu Kwota zł 

750 75011 4010 

4040 

4110 

4120 

4440 

Wynagrodzenia osobowe pracowników 

Dodatkowe wynagrodzenia roczne 

Składki na ubezpieczenia społeczne 

Składki na Fundusz Pracy 

Odpisy na ZFŚS 

Razem dział 750 

40.000 

3.100 

7.300 

1.100 

850 

52.350 

751 75101 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 

Razem dział 751 

1.200 

1.200 

754 75414 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 

Razem dział 754 

400 

400 

852 85212 

85213 

85214 

3110 

4110 

4170 

4300 

4130 

3110 

Świadczenia społeczne 

Składki na ubezpieczenia społeczne 

Wynagrodzenia bezosobowe 

Zakup usług pozostałych 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne 

Świadczenia społeczne 

Razem dział 852 

307.400 

3.000 

7.800 

1.800 

3.600 

30.000 

353.600 

   Ogółem 407.550 

 

 

Załącznik nr 3 

do uchwały nr 114/XXVI/2008 

Rady Miasta Podkowy Leśnej 

z dnia 30 grudnia 2008r. 

 

 

Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2009 roku 

 
Wyszczególnienie Klasyfikacja 

przychodów i 

rozchodów 

Kwota zł 

Przychody 

1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 

2. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) 

3. Nadwyżki z lat ubiegłych 

§ 952 

§ 955 

§ 957 

- 

- 

3.399.346 

Rozchody 

1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów § 992 975.140 

 
Informacje uzupełniające     Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetu 

 

1. Planowane dochody  19.850.463zł   1. Kredyt długoterminowy -   - 

2. Planowane wydatki  22.274.669zł   2. Przychody z innych rozliczeń -  - 

3. Wynik          [wolne środki na rachunku bieżącym budżetu miasta] 

 różnica między 1 i 2 (+)     3. Nadwyżki z lat ubiegłych -  3.399.346zł 

 różnica między 1 i 2 (-) 2.424.206zł 

4. Planowane rozchody  975.140zł 

[spłata pożyczek i kredytów] 

 

 

Załącznik nr 4 

do uchwały nr 114/XXVI/2008 

Rady Miasta Podkowy Leśnej 

z dnia 30 grudnia 2008r. 

 

Plan zadań inwestycyjnych realizowanych w 2009 roku 

 
Nazwa zadania Planowane 

nakłady 

1. Zakup i montaż agregatów prądotwórczych do SUW i studni wodociągowych (dział 400 rozdz. 40002 § 6050) 

2. Przebudowa ulicy Lipowej i Bukowej (dział 600 rozdz. 60016 § 6050) 

3. Remont w budynku biblioteki (dział 700 rozdz. 70005 § 6050) 

4. Remont w budynku komun, przy ul. Świerkowej (dział 700 rozdz. 70005 § 6050) 

150.000 

3.000.000 

65.000 

120.000 



5. Ogród Matki i Dziecka - zakup i montaż wyposażenia (dział 700 rozdz. 70005 § 6050) 

6. Budownictwo socjalne (dział 700 rozdz. 70005 § 6050) 

7. Kolumbaria na cmentarzu (dział 710 rozdz. 71035 § 6050) 

8. Remont w budynku urzędu (dział 750 rozdz. 75023 § 6050) 

9. Zakupy inwestycyjne - komputery (dział 750 rozdz. 75023 § 6060) 

10. Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji budynku szkoły 

(dział 801 rozdz. 80101 § 6050) 

11. Remont w budynku szkoły (dział 801 rozdz. 80101 § 6050) 

12. Zakupy inwestycyjne (dział 801 rozdz. 80101 § 6060) 

13. Remont w budynku przedszkola (dział 801 rozdz. 80104 § 6050) 

14. Budowa sieci kanalizacyjnej (dział 900 rozdz. 90001 § 6050) 

15. Zakupy inwestycyjne - agregat prądotwórczy do UZT (dział 900 rozdz. 90001 § 6060) 

16. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Lilpopa, Kwiatowej, Topolowej, przy Urzędzie Miasta (dział 900 rozdz. 

90015 § 6050) 

17. Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich - zakupy inwestycyjne (dział 921 rozdz. 92113 § 6220) 

15.000 

80.000 

150.000 

65.000 

30.000 

670.000 

 

65.000 

26.000 

220.000 

30.000 

20.000 

 

350.000 

80.000 

Ogółem 5.136.000 

 

 

Załącznik nr 5 

do uchwały nr 114/XXVI/2008 

Rady Miasta Podkowy Leśnej 

z dnia 30 grudnia 2008r. 

 

Dotacje z budżetu miasta Podkowy Leśnej dla instytucji upowszechniania kultury w 2009 roku 

 
Lp. Nazwa jednostki Kwota zł 

1. 

 

 

2. 

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich 

dział 921 rozdz. 92113 § 2480 

dział 921 rozdz. 92113 § 6220 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej 

dział 921 rozdz. 92116 § 2480 

1.200.000 

1.120.000 

80.000 

270.000 

270.000 

 Ogółem 1.470.000 

 

 

Załącznik nr 6 

do uchwały nr 114/XXVI/2008 

Rady Miasta Podkowy Leśnej 

z dnia 30 grudnia 2008r. 

 

Dotacje z budżetu miasta Podkowy Leśnej dla jednostek  

niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2009 roku 

 
Lp. Nazwa zadania Kwota zł 

 

 

1. 

2. 

3. 

„Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych i społecznych mieszkańców Miasta, w tym edukacja 

kulturalna i społeczna dzieci, młodzieży oraz dorosłych" 

dział 921 rozdz.92195 § 2810 

dział 921 rozdz.92195 § 2820 

dział 921 rozdz.92195 § 2830 

 

 

10.000 

70.000 

10.000 

 Ogółem 90.000 

 

 

Załącznik nr 7 

do uchwały nr 114/XXVI/2008 

Rady Miasta Podkowy Leśnej 

z dnia 30 grudnia 2008r. 

 

Dotacje z budżetu miasta Podkowy Leśnej dla niepublicznych  

szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w 2009 roku 

 
Lp. Nazwa jednostki Kwotazł 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus dział 801 

rozdz. 80101 § 2540 - szkoła podstawowa dział 801 

rozdz. 80104 § 2540 - przedszkole klasa „0” 

Gimnazjum Nr 2 im. św. Hieronima 

dział 801 rozdz. 80110 § 2540 

Podkowiańskie Gimnazjum Nr 3 

dział 801 rozdz. 80110 § 2540 

 

619.198 

53.760 

365.622 

 

117.944 

 Ogółem 1.156.524 



 

 

Załącznik nr 8 

do uchwały nr 114/XXVI/2008 

Rady Miasta Podkowy Leśnej 

z dnia 30 grudnia 2008r. 

 

Plan przychodów i wydatków  

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku 

 
Stan funduszu na 01.01.2009 Przychody Wydatki Stan funduszu na 

31.12.2009 

15.196 3.500 18.000 696 

 

 

Załącznik nr 9 

do uchwały nr 114/XXVI/2008 

Rady Miasta Podkowy Leśnej 

z dnia 30 grudnia 2008r. 

 

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2009 roku 

 
Lp. Nazwa dochodów własnych jednostek budżetowych Stan funduszu  

na 01.01.2009 

Przychody Wydatki Stan funduszu  

na 31.12.2009 

1. 

 

 

2. 

Działalność pozastatutowa szkoły 

dział 801\ 

rozdz. 80101 

Zakup żywności w stołówce 

dział 801 

rozdz. 80148 

27.251 

 

 

1.000 

5.000 

 

 

80.000 

32.000 

 

 

80.000 

251 

 

 

1.000 

 Ogółem 28.251 85.000 112.000 1.251 

 

 

Załącznik nr 10 

do uchwały nr 114/XXVI/2008 

Rady Miasta Podkowy Leśnej 

z dnia 30 grudnia 2008r. 

 

 

 
Projekt Kategorie 

interwencji 

funduszy struktu-

ralnych 

Klasyfikacja 

(dział, 

rozdział) 

Wydatki w 

okresie 

realizacji 

projektu 

(całkowita 

wartość 

Projektu) 

w tym: Planowane wydatki 

środki z 

budżetu 

krajowego 

środki z 

budżetu 

UE 

2009r. 

Wydatki 

Razem 

z tego: 

Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE 

Wydatki 

razem 

z tego źródła finansowania: Wydatki razee z tego źródła finansowania 

Pożyczki 

i kredyty 

obligacje pozostałe Pożyczki na 

prefi-

nansowa- 

nie z budżetu 

państwa 

pożyczki i 

kredyty 

obligacje pozostałe 

  (6+7)   (9+13) (10+11 + 12)    (14+15+16+17)     

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Wydatki majątkowe 

razem 

              

Program: Partnerski Projekt Szkół Sokrates - Comenius 

Priorytet: 

Działanie: 

nazwa projektu: 

Uczenie się przez całe 

życie 

 801 80101 59.145  59.145 40.000     40.000    40.000 

z tego 2008   19.145  19.145           

2009   40.000  40.000 40.000     40.000    40.000 

 
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** 

środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne 

 

 

 

Prognoza długu miasta Podkowy Leśnej na 31 grudnia 2009r. i lata następne (pożyczki i kredyty) 

 
Wyszczególnienie 31.12.2008 2009 2010 

Planowany kredyt    



Spłata rat w ciągu roku  975.140 534.000 

Kwota zadłużenia na koniec roku 1.509.140 534.000 - 

Spłata odsetek w ciągu roku  90.000 50.000 

Planowane dochody  19.850.463 20.000.000 

Spłata rat i odsetek w ciągu roku do planowanych dochodów  5,36% 2,92% 

Łączna kwota długu na koniec roku do planowanych dochodów  2,69% - 

Przewodniczący Rady Miasta Podkowy Leśnej: 

Janusz Radziejowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


