
 
ZARZĄDZENIE NR 107/Fn/2017 

BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA 
z 6 października 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 dochody budżetu miasta,  zgodnie z załącznikiem nr 1 do  
           niniejszego  zarządzenia. 
      2.   Zmianie ulegają planowane wydatki budżetu miasta,  zgodnie z załącznikiem nr 2 do  
           niniejszego  zarządzenia. 
      3.  Zmianie ulegają planowane dochody zlecone budżetu miasta,  zgodnie z załącznikiem nr  
          3 do niniejszego  zarządzenia. 
      4.  Zmianie ulegają planowane wydatki zlecone budżetu miasta,  zgodnie z załącznikiem nr  
             4 do niniejszego  zarządzenia. 
 
 § 2. 1.  Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości     30.828.806,66 zł, w tym: 
             dochody bieżące  bez zmian                                                  29.031.034,00 zł 
             dochody majątkowe bez zmian                                               1.797.772,66  zł 
        2.  Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości     36.896.460,98 zł, w tym: 
             wydatki bieżące po zmianach                                      26.662.688,32  zł 
             wydatki majątkowe bez zmian                                      10.233.772,66  zł 
 
 § 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 
 

   Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 

  /-/ 

 Artur Tusiński 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie do Zarządzenia nr  107/Fn/2017 

BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA 
z dnia 6 października  2017 r. 

 
 
Zwiększa się planowane dochody i  planowane wydatki na zadania zlecone: 
W rozdz. 85501 w związku z uzyskaniem zwiększenia dotacji  o kwotę 29.120,00 zł  na 
dofinansowanie zadań przeznaczonych na realizację świadczenia wychowawczego (program 
500 plus). 
W rozdz. 85502 w związku ze zwiększeniem dotacji o kwotę 55.099 na  realizację świadczeń 
rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 
 
Zwiększa się planowane dochody i  planowane wydatki na zadania własne: 
W rozdz. 85216 w związku z uzyskaniem zwiększenia dotacji o kwotę 22.154,00 zł z 
przeznaczeniem na realizację zadań bieżących gmin przeznaczone na dofinansowanie wypłaty 
zasiłków stałych. 
W rozdz. 85214 w związku ze zwiększeniem dotacji o kwotę 7.006 zł z przeznaczeniem na 
wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej przez budżet państwa. 
W rozdz. 85504 w związku z uzyskaniem dotacji na kwotę 2.168 zł z przeznaczeniem na 
zatrudnienie asystenta rodziny w ramach programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej 
pieczy zastępczej. 
 
Przeniesienia miedzy rozdziałami: 
W rozdz. 71004 przenosi się kwotę 12.000 z § 4300 do §4170 celem zabezpieczenia środków na 
umowy zlecenia dla ekspertów, moderatorów prowadzących usługi w ramach pogłębionych 
konsultacji w zakresie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
 
W rozdz. 80101 przenosi się kwotę 16.000,00 do § 4210 z przeznaczeniem na zakup sprzętu 
komputerowego oraz innych zakupów materiałów i wyposażenia. 
 
W rozdz. 80104 przenosi się kwotę  6.000,00 do §4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i 
wyposażenia. 
 
W rozdz. 85202 zmniejsza się plan wydatków w §4700 o kwotę 1.600,00 i przenosi się 
powyższa kwotę do rozdz. 85205 do § 4700 celem zabezpieczenia środków na szkolenia 
pracowników. 
 
W rozdz. 90015 zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 100.000 na zakup usług 
pozostałych. Środki przenosi się z rozdz. 90006 § 4270 oraz z rozdz. 90002§ 4300. 
 
 

   Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 

  /-/ 

 Artur Tusiński 

 


