
 
ZARZĄDZENIE NR  82/Fn/2019 

BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA 
z   22 lipca  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. 
 
 
§ 2. 1.  Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości     32.060.110,46 zł, w tym: 
             dochody bieżące  po zmianach                                             31.066.105,06 zł 
             dochody majątkowe bez zmian                                                  994.005,40 zł 
       2.  Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości      36.321.107,18 zł, w tym: 
             wydatki bieżące po zmianach                                        29.491.894,06 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 82/Fn/2019 
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia  22 lipca 2019 r. 
 

 
W rozdz. 80153 zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 15.633 zł w związku z 
uzyskaniem dotacji na zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników dla uczniów. 
 
W rozdz. 70005§ 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 celem zabezpieczenia 
środków na usługi. Środki przenosi się z § 4270. 
 
W rozdz. 75023 zwiększa się plan wydatków w § 4410 o kwotę 8.000 w § 4420 o kwotę 3.000 i 
§ 4700 o kwotę 5.000. Środki przeznacza się na podróże krajowe i zagraniczne oraz szkolenia 
pracowników. Środki przenosi się z § 4040. 
 
W rozdz. 80104 zwiększa się plan wydatków w § 4330 o kwotę 30.000 celem zabezpieczenia 
środków na zwrot za dzieci mieszkające w Podkowie leśnej a uczęszczające do przedszkoli poza 
miejscem zamieszkania. Środki przenosi się z rozdz. 80113 
 
W rozdz. 80104 zwiększa się plan wydatków w § 4330 o kwotę 6.500,00 celem zabezpieczenia 
środków na zwrot za dzieci mieszkające w Podkowie leśnej a uczęszczające do innych form 
wychowania przedszkolnego poza miejscem zamieszkania. Środki przenosi się z rozdz. 80113. 
 
W rozdz. 80150 zwiększa się plan wydatków w§ 4270 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na 
usługi remontowe. Środki przenosi się z § 4210. 
 
W rozdz. 80152 zwiększa się plan wydatków w § 3020 o kwotę 20 zł w § 4270 o kwotę 10.000 i 
§ 4440 o kwotę 1.000 zł. celem zabezpieczenia środków  na wydatki niezaliczane do 
wynagrodzeń, na usługi remontowe i odpis na ZFŚS. Środki przenosi się z § 4300. 
 
W rozdz. 90013 zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 10.000 celem zabezpieczenia 
środków na  ochronę dla zwierząt. Środki przenosi się z  rozdz. 90004. 
 
 

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna  
/-/  

Artur Tusiński 
 


