
ZARZĄDZENIE  NR 45/Fn/2007 
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia 27 grudnia 2007 r. 
 

w sprawie zmian w budŜecie miasta 
 

Na podstawie art. 188,  ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 
o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami ) 

oraz  Uchwały Nr 21/VI/2007 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 29 marca 2007 r., 
Burmistrz Miasta zarządza, co następuje: 

 
§ 1 

 
 I. Zwi ększa się planowane wydatki budŜetu           88.011 zł 
 
 w dziale 600 Transport i łączność 
 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 
 § 4270 zakup usług remontowych            15.000 zł 
 
 w dziale 750 Administracja publiczna 

rozdz. 75023 Urzędy gmin [miast] 
 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe              2.000 zł 

 
w dziale 801 Oświata i wychowanie 

 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 
 § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń              400 zł 
 § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne             3.000 zł 
 § 4120 składki na Fundusz Pracy                   10 zł 
 § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek                  600 zł 
 § 4260 zakup energii                9.000 zł 
 § 4300 zakup usług pozostałych              1.000 zł 
 § 444 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych           7.058 zł 
 

rozdz. 80104 Przedszkola 
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń              100 zł 
§ 4260 zakup energii                                                   1.500 zł 

 § 444 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych           1.219 zł 
 

rozdz. 80110 Gimnazja 
 § 444 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych           2.069 zł 
 
 w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 
 rozdz. 85401  Świetlice szkolne 
 § 444 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                55 zł 
 
 w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
 rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

§ 4300 zakup usług pozostałych                    45.000 zł 
 
 



 
II. Zmniejsza się planowane wydatki budŜetu                      88.011 zł 
  

w dziale 600 Transport i łączność 
 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 
 § 4300 zakup usług pozostałych            15.000 zł 
 

w dziale 750 Administracja publiczna 
rozdz. 75023 Urzędy gmin [miast] 

 § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników            2.000 zł 
 
 w dziale 801 Oświata i wychowanie 
 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe                                                                                    

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                    2.200 zł 
 § 4140 wpłaty na PFRON                                1.400 zł 
 § 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia           14.656 zł 
 § 4270 zakup usług remontowych                   500 zł 
 § 4410 podróŜe słuŜbowe krajowe                 900 zł 
 

rozdz. 80104 Przedszkola 
 § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników            1.500 zł 

§ 4220 zakup środków Ŝywności              3.000 zł 
 
 rozdz. 80110 Gimnazja 
 § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne             1.800 zł 
  
 w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 
 rozdz. 85401  Świetlice szkolne 
 § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                   55 zł 
 

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 
§ 4270 zakup usług remontowych            25.000 zł 
 

 rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 
§ 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia                  20.000 zł 

 
§ 2 

 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
 

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 16.554.323 zł 
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 17.809.749 zł 

 
 

   Burmistrz Miasta 
   Podkowy Leśnej 

             /-/ 
 Andrzej Kościelny 



 


