
 
 
 

ZARZĄDZENIE NR 72/Fn/2018 
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z   27 sierpnia 2018  r 
 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2018 rok 
 
 

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz 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    32.716.367,00 zł, w tym: 
             dochody bieżące  po zmianach                                             30.166.367,00 zł 
             dochody majątkowe bez zmian                                              2.550.000,00 zł 
        2.  Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości    38.484.756,72 zł, w tym: 
             wydatki bieżące po zmianach                                       27.930.124,60 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 72/Fn/2018 
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia  27  sierpnia 2018 r. 
 

 
Dokonuje się zmiany planu dotacji i wydatków na zadania zlecone : 
W rozdz. 75109 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 21.695,00 na realizację zadań  
zleconych przy wyborach samorządowych. 
W rozdz. 80153 zwiększa się plan dochodów i wydatków o 13.504,00 na wyposażenie szkół w 
podręczniki i materiały ćwiczeniowe. 
W rozdz. 85504 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę  92.900,00 zł  na realizację 
rządowego programu „Dobry Start”. 
 
Przenosi się wydatki miedzy rozdziałami: 
W rozdz. 80104 zwiększa się plan wydatków w §4280 o kwotę 1.787,11 i w §4300 o kwotę 
4.913,43 celem zabezpieczenia środków na badania lekarskie pracowników i usługi. środki 
przenosi się z §4040 z rozdz. 80148 i rozdz. 80104 
W rozdz. 85219  §4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.000,00 celem zabezpieczenia 
środków na usługi. Środki przenosi się z rozdz. 85214 §3110 i § 4300 oraz z rozdz. 85216 
§3100. 
W rozdz. 90004 zwiększa się plan wydatków w §4170 o kwotę 6.200,00 celem zabezpieczenia 
środków na umowy zlecenia. Środki przenosi się z rozdz. 90001 §4210. 
W rozdz. 90095 zwiększa się plan wydatków w §4170 o kwotę 18.000,00 celem zabezpieczenia 
środków na umowy zlecenia. Środki przenosi się z §4010 §4040 § 4110 i §4120. 
W rozdz. 90015 §4300 zwiększa się plan o kwotę 6.150,00 celem zabezpieczenia środków na 
usługi.  Środki przenosi się z §4270. 
 
 
 
 

   Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 

  /-/ 

 Artur Tusiński 

 
 


