
 
 
 

ZARZĄDZENIE NR  24/Fn/2019 
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z   21 marca  2019  r 
 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2019 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 2018 r. poz. 62 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 25/III/2018 
Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 20 grudnia 2018 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     31.071.238,00 zł, w tym: 
             dochody bieżące  bez zmian                                                 30.858.238,00 zł 
             dochody majątkowe bez zmian                                                  213.000,00 zł 
       2.  Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości      35.332.234,72 zł, w tym: 
             wydatki bieżące po zmianach                                        28.805.102,60 zł 
             wydatki majątkowe bez zmian                                        6.527.132,12 zł 
 
 § 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 
 

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 
/--/ 

Artur Tusiński 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 24/Fn/2019 
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia  21 marca 2019 r. 
 
 
 
W rozdz. 75109 zwiększa się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone o kwotę 6.461 zł w 
związku z wyborami uzupełniającymi do rady gminy. 
 
W rodz. 80101 zwiększa się plan wydatków w § 4700 o kwotę 3.000 celem zabezpieczenia 
środków na szkolenia. 
 
W rozdz. 80110 zwiększa się środki w §4040 o kwotę 100 zł celem zabezpieczenia środków na 
wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 
 
W rozdz. 80150 zwiększa się plan wydatków w §4040 o kwotę 200 z. i §4700 o kwotę 3.000 
celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz 
szkolenia pracowników. 
 
W rozdz. 85214 zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.000 w związku za 
zmniejszeniem dotacji na zadania własne w zakresie zasiłków. 
 
W rozdz. 85216 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000 na zasiłki stałe w związku ze 
zwiększeniem dotacji na zadania własne. 
 
W rozdz. 85295 zwiększa się plan wydatków w § 4170 o kwotę 2.400  i 4210 o kwotę 2.600. 
Środki przenosi się z § 4300. 
 
W rozdz. 85501 zmniejsza się dochody i wydatki na zadania zlecone o kwotę 113.000,00 w 
związku ze zmniejszeniem planu na świadczenia wychowawcze. 
 
W rozdz. 85502 zmniejsza się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone o kwotę 110.000 
w związku ze zmniejszeniem planu dotacj9i na świadczenia rodzinne 
 
W rozdz. 90005 § 4170 zwiększa się plan  wydatków o kwotę 1.900,00 celem zabezpieczenia 
środków na umowę zlecenie. Środki przenosi się z § 4300. 
 

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 
/--/ 

Artur Tusiński 
 


