
ZARZĄDZENIE  NR  36 / Fn / 2009 
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia 25 września 2009 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 114/XXVI/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 grudnia 2008 r., 

Burmistrz Miasta zarządza, co następuje: 
 

§ 1 
 

 I. Zwi ększa się planowane wydatki budŜetu           66.250 zł 
 
 w dziale 750 Administracja publiczna 

rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast)                                                                                  
§ 4700 szkolenia pracowników              6.000 zł 
§ 4140 wpłaty na PFRON             10.000 zł 
 
w dziale 851 Ochrona zdrowia 
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

 § 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia             4.000 zł 
§ 4300 zakup usług pozostałych              9.000 zł 

 
w dziale 852 Pomoc społeczna 
rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 
§ 4300 zakup usług pozostałych              6.250 zł 

 
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 

 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe              1.000 zł 
 
rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt 
§ 4300 zakup usług pozostałych              5.000 zł 
 
rozdz. 90095 Pozostała działalność 
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                     25.000 zł 

 
II. Zmniejsza się planowane wydatki budŜetu           66.250 zł 
  
 w dziale 750 Administracja publiczna 
 rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast) 
 § 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia           16.000 zł 
 
 w dziale 851 Ochrona zdrowia 
 rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii 
 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe              5.000 zł 
 
 rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 
 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe              8.000 zł 



 
 w dziale 852 Pomoc społeczna 
 rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe       
 § 3110 świadczenia społeczne              3.000 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych                 250 zł 
 
 rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 
 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia             3.000 zł 
 

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 
§ 4300 zakup usług pozostałych            25.000 zł 
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
            telefonii komórkowej               5.000 zł 
 
rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 

 § 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia             1.000 zł 
 

 
§ 2 

 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 21.261.616 zł 
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 24.007.996 zł 

 
 
 

   Burmistrz Miasta 
   Podkowy Leśnej 

             /-/ 
 Andrzej Kościelny 

 


