
 
ZARZĄDZENIE NR  63/Fn/2017 

BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA 
z  7 czerwca 2017 r 

 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2017 rok 

 
 

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 203/XXXIII/2016 
Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 29 grudnia 2016 r., zarządza się, co następuje: 
 
§ 1.1. Zmianie ulegają planowane wydatki budżetu miasta,  zgodnie z załącznikiem nr 1 do  
           niniejszego  zarządzenia. 
      2. Zmianie ulegają planowane wydatki na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
niniejszego zarządzenia. 
       
§ 2. 1.  Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości     29.370.466,00 zł, w tym: 
             dochody bieżące  bez zmian                                                 28.273.466,00 zł 
             dochody majątkowe bez zmian                                              1.097.000,00 zł 
        2.  Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości    33.910.620,32 zł, w tym: 
             wydatki bieżące po zmianach                                     25.805.120,32 zł 
             wydatki majątkowe bez zmian                                       8.105.500,00 zł 
 
 § 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 

   Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 

  /-/ 

 Artur Tusiński 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 63 /Fn/2017 

BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA 
z dnia  7 czerwca 2017 r. 

 
 
Przenosi się środki w dziale 70005 
W rozdz. 70005 §4300  zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000,00 i przenosi się do § 4610 
celem zabezpieczenia środków na opłaty sądowe. 
 
Przenosi się plan wydatków  w dziale 851 
W rozdz. 85153  w  §4170 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 550 zł  
W rozdz.85154 w  §4170  i 4110 zwiększa się plan wydatków o łącznie o kwotę 550 zł  z 
przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na umowy zlecenia oraz składek ZUS 
 
Przenosi się plan wydatków  w dziale 852 
W rozdz.   85214 §3100 zmniejsza się o kwotę 29.000 
W rozdz.   85219 §404 zmniejsza się o kwotę 107,99 
W rozdz. 85219 §4010 zwiększa się o kwotę 29.107,99 w związku ze zwiększeniem 
zatrudnienia o jednego pracownika socjalnego 
W rozdz. 85219 zmniejsza się §4170 i przenosi się kwotę 3.100  do  §3020 celem 
zabezpieczenia środków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. 
W rozdz. 85215 zmniejsza sie§3110 o kwotę 8.000 i przenosi się kwoty odpowiedni do §4110 i 
4120 celem zabezpieczenia środków na ZUS i FP 
W rozdz. 85219 z §4220 przenosi się kwotę 1.000  do §4260 na zabezpieczenie środków na 
energie elektryczną. 
W rozdz.85295 §3110 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.769,40 i przenosi się do rozdz. 
85219 odpowiednio do §4410 4700 i 444 celem zabezpieczenia środków na delegacje, szkolenia 
i odpis na ZFŚS. 
 
Przenosi się plan wydatków  w dziale 855 
W rozdz. 85501 przenosi się kwotę 1.000 z § 4110 na §4210 celem zabezpieczenia środków na 
zakup materiałów do obsługi programu 500+. Przesunięcie dotycz planu wydatków na zadania 
zlecone. 
W rozdz. 85504 przenosi się kwotę 1.150 z § 4010 na §441  i §3020 celem zabezpieczenia 
środków na delegacje oraz wydatki niezaliczane do wynagrodzeń. 
 
Przenosi się środki w rozdz. 90004 
Zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o kwotę 1.300 zł i przenosi się do §4170 celem 
zabezpieczenia środków na umowę zlecenie dot. opinii dendrologicznej. 
 
Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w rozdz. 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o 
charakterze motywacyjnym” między jednostkami budżetowymi. Zmniejsza się plan wydatków o 
kwotę  2.000 w jednostce budżetowej Urząd Miasta Podkowa Leśna i przenosi się  2.000 zł do 
planu finansowego Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej celem zabezpieczenia środków na 
stypendia w związku z bardzo dobrymi wynikami uczniów w roku szkolnym 2016/2017 
 
 
 

   Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 

  /-/ 

 Artur Tusiński 

  


