
 
ZARZĄDZENIE NR  86/Fn/2019 

BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA 
z  7 sierpnia  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 udzielone dotacje z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem 
nr 5 do niniejszego zarządzenia. 
 
 
§ 2. 1.  Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości     32.059.810,46 zł, w tym: 
             dochody bieżące  po zmianach                                             31.065.805,06 zł 
             dochody majątkowe bez zmian                                                  994.005,40 zł 
       2.  Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości      36.320.807,18 zł, w tym: 
             wydatki bieżące po zmianach                                        29.491.594,06 zł 
             wydatki majątkowe bez zmian                                        6.829.213,12 zł 
 
 § 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna  
/-/  

Artur Tusiński 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 86/Fn/2019 
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia  7 sierpnia 2019 r. 
 

 
Zmniejsza się dochody i wydatki na zadania zlecone o kwotę 300 zł w związku ze 
zmniejszeniem planu dotacji na wybory uzupełniające do Rady Miasta. 
 
Przeniesienia planu wydatków: 
 
W rozdz. 70005 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł. , celem zabezpieczenia 
środków na usługi. Środki przenosi się z § 4110, 4590 i 4610. 
 
W rozdz. 75023 zwiększa się plan wydatków w §4210 o kwotę 35.000 celem zabezpieczenia 
środków na wymianę oprogramowania komputerowego. Środki przenosi się z § 4260, 4270, 
4610. 
 
W rozdz. 80101 zmniejsza się plan wydatków § 2540 o kwotę 4.000,00 dotyczącego dotacji dla 
niepublicznej jednostki oświaty (Szkoła Podstawowa) i środki przenosi się do rozdz. 80110 i 
zwiększa się plan wydatków w § 2540 o kwotę 4.000 z przeznaczeniem na dotację dla 
niepublicznego Gimnazjum. Przeniesienie dotyczy tej samej jednostki, która prowadzi Szkołę 
Podstawową oraz wygaszane Gimnazjum. 
 
W rozdz. 85153 przenosi się środki w wysokości 5.750,00 do § 4170 celem zabezpieczenia na 
wynagrodzenia bezosobowe. 
 
W rozdz. 85219 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 celem zabezpieczenia 
środków na usługi. Środki przenosi się z rozdz. 85214 i 85215. 
 
W rozdz. 85503 przenosi się planowaną kwotę 164 zł w ramach zadań zleconych z §4170 na 
§4210. 
 
W rozdz. 90006 § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5000,00 celem zabezpieczenia 
środków na umowę o dzieło oraz zwiększa się plan w § 4300 o kwotę 5.000,00 celem 
zabezpieczenia środków na usługi. Środki przenosi się z §4270. 
 
W rozdz. 90095 zwiększa się plan wydatków w §4170 o kwotę 7.500 zł., celem zabezpieczenia 
środków na umowy zlecenie. Środki przenosi się z §4010. 
 
 

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna  
/-/  

Artur Tusiński 
 


