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ZARZĄDZENIE NR 53/Fn/2019 
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia 24 czerwca  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 2019 r. poz. 869 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. 
         5. Zmianie ulegają planowane dotacje z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5 do 
niniejszego zarządzenia. 
 
 
§ 2. 1.  Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości     31.262.894,46 zł, w tym: 
             dochody bieżące  po zmianach                                             31.049.894,46 zł 
             dochody majątkowe bez zmian                                                  213.000,00 zł 
       2.  Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości      35.523.891,18 zł, w tym: 
             wydatki bieżące po zmianach                                        28.996.759,06 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  53/Fn/2019 
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia  24 czerwca 2019 r. 
 
. 
 
W rozdz. 75023 §4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 celem zabezpieczenia 
środków na umowy zlecenia. Środki przenosi się z § 4610. 
 
Wprowadza się rozdz. 80153. Po stronie dochodów i wydatków zwiększa się plan o kwotę 42.852 
zł. z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu zapewnienia uczniom prawa do 
bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. 
 
W rozdz. 85513 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2.300 zł w związku ze 
zwiększeniem dotacji na zadania zlecone związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie 
zdrowotne za niektóre osoby. 
 
W rozdz. 75075 zwiększa się plan wydatków w§ 4220 o kwotę  2.000 zł z przeznaczeniem na 
zakup art. spożywczych. Środki przenosi się z § 4300. 
 
W rozdz. 80101 §4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 260.000,00 zł  z przeznaczeniem na 
wynagrodzenia na pracowników szkoły.  Środki przenosi się z rozdz. 80104, 80110, 80150 
 
W rozdz. 80104 § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na umowy 
zlecenia. Środki przenosi się z rozdz. 80148 § 4040. 
 
W rozdz. 85154  § 4110 zwiększa się plan wydatków o 60 zł z przeznaczeniem na składki ZUS. 
Środki przenosi się z § 4120. 
 
W rozdz. 85219 §4170 i §4220 zwiększa się plan wydatków odpowiednio o kwotę 741,38 i 1400 
zł z przeznaczeniem na umowy cywilno-prawne i zakupy art. spożywczych. Środki przenosi się z 
rozdz. 85215 §3100. 
 
W rozdz. 92195 § 4220 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 z przeznaczeniem na art. 
spożywcze. Środki przenosi się z §4210. 
 
 
 

 
   Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 

  /-/ 

 Artur Tusiński 

 

 

 


