
 
ZARZĄDZENIE NR  91/Fn/2019 

BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA 
z  dnia 2 września  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     32.122.051,46 zł, w tym: 
             dochody bieżące  po zmianach                                             31.128.046,06 zł 
             dochody majątkowe bez zmian                                                  994.005,40 zł 
       2.  Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości      36.383.048,18 zł, w tym: 
             wydatki bieżące po zmianach                                        29.553.835,06 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 91/Fn/2019 

BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA 
z dnia 2 września 2019 r. 

 
 
Zwiększa się dochody i wydatki na zadania własne: 
W rozdz. 85216 o kwotę 11.722,00 zł w związku ze zwiększeniem  planu dotacji na wypłaty 
zasiłków stałych. 
W rozdz. 85415 o kwotę  1.068 w związku z otrzymaniem dotacji na rządowy program pomocy 
uczniom „Wyprawka szkolna” 
 
Zwiększa się dochody i wydatki na zadania zlecone w zakresie: 
Rozdz. 75108 (Wybory do Sejmu i Senatu) o kwotę 5.351,00 w związku z otrzymaniem dotacji 
na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. 
Rozdz. 85503 (Karta Dużej Rodziny) o kwotę 100 zł w związku z otrzymaniem dotacji na 
koszty związane z Kartą Dużej Rodziny. 
Rozdz. 85504 o kwotę 44.000 w związku z otrzymaniem dotacji na  realizację programu „Dobry 
start”.  
 
Dokonuje się przeniesień w planie wydatków: 
W rozdz. 60016 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000 zł na zakup znaku 
drogowego. Środki przenosi się z § 4300. 
 
W rozdz. 75022 zwiększa się plan wydatków w §4170 o kwotę 6.000 zł  z przeznaczeniem na 
umowy zlecenia dot. nagrywania obrad Sesji Rady Miasta i protokołowania posiedzeń Komisji 
Rady Miasta. Środki przenosi się z §3030. 
 
W rozdz. 75085 zwiększa się plan wydatków w § 4170  o kwotę 836,80 na umowy zlecenia oraz 
§ 4360 o kwotę 150 na usługi telekomunikacyjne,. Środki przenosi się z § 4040 i 4410. 
 
W rozdz. 80101 zwiększa się plan wydatków w § 4360 o kwotę 2.000 na usługi 
telekomunikacyjne, w §4280 o kwotę 500 zł na usługi zdrowotne oraz w § 2310 o kwotę 8.100 
na dotacje celowe dla Gminy Brwinów na prowadzenie wspólnego punktu katechetycznego. 
Środki przenosi się rozdz. 80101 § 4140, 4430 i 80104 §2540. 
 
W rozdz. 80103 zwiększa się plan dotacji w § 2540 o kwotę 114.000,00 dla niepublicznej 
jednostki oświaty dla szkoły podstawowej. Środki przenosi się z planu dotacji dla 
niepublicznych jednostek oświaty z oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej. 
 
W rozdz. 90015 zwiększa się plan wydatków na usługi w § 4300 o kwotę 10.000,00 celem 
zabezpieczenia środków na usługi. Środki przenosi się z § 4210 i 4260. 
 
 

 
   Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 

  /-/ 

 Artur Tusiński 

 

 


