
 
 

ZARZĄDZENIE  NR  41 / Fn / 2009 
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia 20 października 2009 r. 
w sprawie zmian w budŜecie miasta 

 
Na podstawie art. 188, ust.1 pkt 1 oraz 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 114/XXVI/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 grudnia 2008 r., 

Burmistrz Miasta zarządza, co następuje: 
 

§ 1 
 

 I. Zwi ększa się planowane dochody budŜetu           10.039  zł 
 
 w dziale 851 Ochrona zdrowia 
 rozdz.  85195 Pozostała działalność 
 § 2010 dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację  
                        zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz  
                        innych zadań zleconych gminie ustawami                 70 zł 
  
 w dziale 852 Pomoc społeczna 
 rozdz.  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki  
                        na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
 § 2030 dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa 
                        na realizację własnych zadań bieŜących gmin           9.000 zł 
 
 w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 
 rozdz.  85415 Pomoc materialna dla uczniów 
 § 2030 dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa 
                        na realizację własnych zadań bieŜących gmin              969 zł 
 
II. Zwi ększa się planowane wydatki budŜetu           10.039 zł 
 
 w dziale 851 Ochrona zdrowia 
 rozdz.  85195 Pozostała działalność 
 § 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 
  i urządzeń kserograficznych                 70 zł 
 
 w dziale 852 Pomoc społeczna 
 rozdz.  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki  
                        na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
 § 3110 świadczenia społeczne              9.000 zł 
 
 w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 
 rozdz.  85415 Pomoc materialna dla uczniów 
 § 3240 stypendia dla uczniów                 969 zł 
 
 

§ 2 
 



 I. Zmniejsza się planowane dochody budŜetu           18.281 zł 
  

w dziale 852 Pomoc społeczna 
 rozdz.  85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 
                        oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
    z ubezpieczenia społecznego 
 § 2010 dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację  
                        zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz  
                        innych zadań zleconych gminie ustawami          16.000 zł 
  

rozdz.  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki  
                        na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
 § 2010 dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację  
                        zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz  
                        innych zadań zleconych gminie ustawami            1.481 zł 
 
 rozdz.  85295 Pozostała działalność 
 § 2030 dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa 
                        na realizację własnych zadań bieŜących gmin              800 zł 
 
II. Zmniejsza się planowane wydatki budŜetu           18.281 zł 
 

w dziale 852 Pomoc społeczna 
 rozdz.  85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 
                        oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
    z ubezpieczenia społecznego 
 § 3110 świadczenia społeczne            16.000 zł 
  

rozdz.  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki  
                        na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
 § 3110 świadczenia społeczne              1.481 zł 
 
 rozdz.  85295 Pozostała działalność 
 § 3110 świadczenia społeczne                 800 zł 
 

§ 3 
 

 I. Zwi ększa się planowane wydatki budŜetu           35.810 zł 
 
 w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 
 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
 § 4300 zakup usług pozostałych              4.000 zł 
 
 w dziale 750 Administracja publiczna 
 rozdz.  75023 Urzędy gmin (miast) 
 § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej         5.000 zł         
            § 4700 szkolenia pracowników              5.000 zł  
 § 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji       10.000 zł 
 w dziale 801 Oświata i wychowanie 
 rozdz.  80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 
 § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników            7.000 zł 
 § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne             1.210 zł 



  § 4120 składki na Fundusz Pracy                 200 zł 
 
rozdz.  80148 Stołówki szkolne                

  § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników            2.400 zł 
 § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                415 zł 
  § 4120 składki na Fundusz Pracy                   65 zł 

 
w dziale 852 Pomoc społeczna 

 rozdz.  85219 Ośrodki pomocy społecznej 
 § 4308 zakup usług pozostałych                            494 zł 
 § 4309 zakup usług pozostałych                              26 zł 
  
II. Zmniejsza  się planowane wydatki budŜetu           35.810 zł 
 
 w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 
 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
 § 4270 zakup usług remontowych                  4.000 zł 
 
 w dziale 750 Administracja publiczna 
 rozdz.  75023 Urzędy gmin (miast) 
 § 4300 zakup usług pozostałych            10.000 zł 
 § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej         5.000 zł         
            § 4430 róŜne opłaty i składki               5.000 zł  
 
 w dziale 801 Oświata i wychowanie 
 rozdz.  80101 Szkoły podstawowe 
 § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                             11.290 zł  
 

w dziale 852 Pomoc społeczna 
 rozdz.  85219 Ośrodki pomocy społecznej 
 § 4748 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 
                        i urządzeń kserograficznych                 494 zł 
 § 4749 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 
                        i urządzeń kserograficznych                   26 zł 
 

§ 4 
 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 21.253.374 zł 
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 23.999.754 zł 

 
   Burmistrz Miasta 
   Podkowy Leśnej 

             /-/ 
 Andrzej Kościelny 

 


