
 
 
 

ZARZĄDZENIE NR  133/Fn/2017 
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z   6 grudnia 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 2017 r. poz. 2077 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 na zadania zlecone budżetu miasta,  zgodnie z  
           załącznikiem nr 3 do niniejszego  zarządzenia 
       4. Zmianie ulegają planowane wydatki na zadania zlecone budżetu miasta,  zgodnie z  
           załącznikiem nr 4 do niniejszego  zarządzenia 
 
 § 2. 1.  Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości    30.908.193,66 zł, w tym: 
             dochody bieżące  po zmianach                                             29.110.421,00 zł 
             dochody majątkowe bez zmian                                               1.797.772,66  zł 
        2.  Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości     36.975.847,98 zł, w tym: 
             wydatki bieżące po zmianach                                      26.742.075,32  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  133/Fn/2017 
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia 6 grudnia  2017 r. 
 
 
Zwiększenie dochodów i wydatków na zadania zlecone: 
W rozdz. 85501 zwiększa się planowane dochody i wydatki na zadania zlecone o kwotę 24.670  
w związku ze zwiększeniem dotacji na  świadczenia wychowawcze (program 500 plus). 
 
W rozdz. 85214 Zwiększa się plan dochodów i wydatków na zadania własne w wysokości 1.494 
zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej 
przez BP. 
 
 
Przeniesienia w rozdziale: 
W rozdz. 75023 zwiększa się plan na §4210 o kwotę 10.000 z przeznaczeniem na zakup 
materiałów, zwiększa się plan na §4360 o kwotę 1.500 z  przeznaczeniem na usługi 
telekomunikacyjne. Środki przenosi się z §4170 , 4270, 4280.  
 
W rozdz. 75075 zwiększa się plan o kwotę 350 zł na §4170 z przeznaczeniem na umowę o 
dzieło. Środki przenosi się z §4210. 
 
W rozdz. 75085 zwiększa się plan w §4440 o kwotę 123 zł, w § 4280 o kwotę 100 zł oraz w § 
4300 o kwotę 700 zł.  środki przenosi się z §4110. 
 
W rozdz. 80101 zwiększa się plan na §3020, §4010, o kwotę łącznie 20.000 celem 
zabezpieczenia środków związanych z wynagrodzeniami. Zwiększa się plan wydatków w § 
4210 o kwotę 9.965 zabezpieczenie środków na zakupy materiałów oraz zwiększa się plan o 
kwotę 10.000 w §4300 na usługi pozostałe. Zmniejsza się plan na §4110, 4120, 4260, 4440 z 
powodu niewykorzystania planu. 
 
W rozdz. 80104 zwiększa się plan wydatków na §3020 o kwotę 2.000 na §421 o kwotę 3.000 
oraz na § 4240 o kwotę 500 zł i na §4440 o kwotę 134 zł celem  zabezpieczenia środków na 
dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zakupy materiałów oraz środków dydaktycznych oraz 
zabezpieczenie na odpis ZFŚŚ, środki przenosi się z § 4110, 4260, 4410. 
 
W rozdz. 80110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.686 w §4110 celem zabezpieczenia 
środków na ZUS. Ponadto zmniejsza się plan na §3020 i 4440. 
 
W rozdz. 80148 zwiększa się  plan wydatków w §4220 o kwotę 4.000 na zakup żywności  i 
§4440 o kwotę 367 na odpis ZFŚS. 
 
W rozdz. 80150 przenosi się kwotę 1.600 zł z §4240 na §4440 celem zabezpieczenia środków 
na odpis ZFŚŚ.  
 
W rozdz. 85205 zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 1.600 zł. z przeznaczeniem na 
zakup usług, środki przenosi się z §4700. 



 
W rozdz. 85214 zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 2500 z przeznaczeniem na zakup 
usług pozostałych. Zwiększa się plan wydatków na §3110 o kwotę 1494 – środki z Budżetu 
Państwa oraz jednocześnie zmniejsza się §3110  o kwotę 6.200 zł.- środki własne miasta. 
 
W rozdz. 85219 zwiększa się plan wydatków w § 411 o kwotę 2.000 z przeznaczeniem na 
składki ZUS oraz w § 4210 o kwotę 2.300 z przeznaczeniem na zakup materiałów i 
wyposażenia oraz w §4700 o kwotę 3700 z przeznaczeniem na szkolenia pracowników, środki 
przenosi się z §4010, 4260, 4360 i 4410. 
 
W rozdz. 85401 przenosi się kwotę 960 zł z §4010 na §4440 na odpis ZFŚŚ. 
 
W rozdz. 90001 w §4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 na zakup energii 
elektrycznej, środki przenosi się z § 4530. 
 
W rozdz. 92695 zwiększa się plan wydatków na §4210 o kwotę 4.100 z przeznaczeniem na 
zakup materiałów, środki przenosi się z §417, 4190, 4220 i 4270 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna  

  /--/ 

Artur Tusiński  

 


