
 
 
 

ZARZĄDZENIE NR 53 /Fn/2018 
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z   10 lipca 2018  r 
 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2018 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 2283/XLIII/2017 
Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 21 grudnia 2017 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    32.506.102,00 zł, w tym: 
             dochody bieżące  po zmianach                                             29.956.102,00 zł 
             dochody majątkowe bez zmian                                              2.550.000,00 zł 
        2.  Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości    38.274.491,72 zł, w tym: 
             wydatki bieżące po zmianach                                       27.719.859,60 zł 
             wydatki majątkowe bez zmian                                     10.554.632,12 zł 
 
 § 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

   Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 

  /-/ 

 Artur Tusiński 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Uzasadnienie do Zarządzenia nr  53/Fn/2018 
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia  10 lipca  2018 r. 
 

 
Zwiększa się plan dochodów i wydatków na dotacje: 
W rozdz. 80101 o kwotę  13.360,00 zł na realizacje zadań wynikających z rządowego programu 
„Aktywna tablica” 
W rozdz. 85230 o kwotę  9.810 zł na rządowy program w zakresie dożywiania „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania”. 
W rozdz. 85231 o kwotę  1.270 zł na zasiłki celowe dla cudzoziemców. 
W rozdz. 85504 o kwotę  7.000 zł na realizację rządowego programu „Dobry Start”. 
. 
Przenosi się wydatki miedzy rozdziałami: 
W rozdz. 85214 §3110 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000 zł. 
W rozdz. 85219 §4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.391,27 zł celem zabezpieczenia 
środków na usługi oraz w  §4410 o kwotę 2000,00 celem zabezpieczenia środków na delegacje 
pracownicze. Zmniejsza się plan wydatków w §4440 o kwotę 391,27 zł.  
 
W rozdz. 85504§4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 139,40 celem zabezpieczenia 
środków na wynagrodzenia  oraz §4440 o kwotę 391,27  celem zabezpieczenia środków na 
odpis na ZFŚS. Zmniejsza się natomiast plan wydatków na §4040 o kwotę 530,67. 
 
 
 

   Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 

  /-/ 

 Artur Tusiński 

 


