
 
ZARZĄDZENIE NR  114 /Fn/2017 

BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA 
z  30 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     30.853.448,66 zł, w tym: 
             dochody bieżące  bez zmian                                                  29.055.676,00 zł 
             dochody majątkowe bez zmian                                               1.797.772,66  zł 
        2.  Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości     36.921.102,98 zł, w tym: 
             wydatki bieżące po zmianach                                      26.687.330,32  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  114/Fn/2017 
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia 30 października  2017 r. 
 

 
Zwiększa się planowane dochody i  planowane wydatki na zadania zlecone: 
W rozdz. 85213 w związku z uzyskaniem zwiększenia dotacji  o kwotę 20 zł  na opłacenie 
składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne. 
W rozdziale 75011 w związku ze zwiększeniem dotacji o kwotę 12.254 zł. z przeznaczeniem na 
realizację zadań wynikających z ustawy-prawo o aktach stanu cywilnego. 
 
Zwiększa się planowane dochody i  planowane wydatki na zadania własne: 
W rozdz. 85219 w związku z uzyskaniem zwiększenia dotacji o kwotę 8.452 zł z 
przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego. 
W rozdz. 85213 w związku ze zwiększeniem dotacji o kwotę 289 zł z przeznaczeniem na 
opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach 
opieki zdrowotnej. 
W rozdz. 85415 w związku ze zwiększeniem dotacji o kwotę 1.027 zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 
 
Przeniesienia w rozdziale: 
W rozdziale 71004 przenosi się kwotę 1.000 z §4300  do § 4110 celem zabezpieczenia środków 
na składki ZUS od umów zleceń. 
 
W rozdz. 80104 przenosi się  łącznie kwotę 7.500 zł. z  § 4040, 4170, 4300 i §4260 do  §4010 
celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników. 
 
W rozdziale 85202 przenosi się kwotę 3.650 z §4300 na §4170 na zabezpieczenie środków na 
umowę zlecenie w związku z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 
 
W rozdziale 90002 §4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000 na zakup pojemników na 
odpady elektroniczne. Środki przenosi się z rozdz. 90004 §4300. 
 
W rozdziale 90095 zwiększa się plan wydatków w  §4170 o kwotę 9.600 celem zabezpieczenia 
środków na umowy zlecenia. Środki przenosi się z §4040, 4010, i 3020. 
 
 
 
 
 
 

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna  

  /--/ 

Artur Tusiński  

 


