
 ZARZĄDZENIE  NR  17 / Fn / 2011 
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia 29 kwietnia 2011 r. 
w sprawie zmian w budŜecie miasta 

 
Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 oraz pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ) oraz   
Uchwały Nr 18/V/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 lutego 2011 r., 

Burmistrz Miasta zarządza, co następuje: 
 

§ 1 
 

 I. Zwi ększa się planowane dochody budŜetu                673 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              673 zł 
 
II. Zwi ększa się planowane wydatki budŜetu                673 zł 
 
 w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 
 rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 
 § 3240 stypendia dla uczniów                 673 zł 

§ 2 
 
 I. Zwi ększa się planowane wydatki budŜetu           44.100 zł 
 

w dziale 600 Transport i łączność 
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 

 § 4270 zakup usług remontowych            17.000 zł 
  
 w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
§ 4300 zakup usług pozostałych            24.000 zł 
 
w dziale 926 Kultura fizyczna 
rozdz. 92695 Pozostała działalność 

 § 4300 zakup usług pozostałych              3.100 zł 
 
II. Zmniejsza się planowane wydatki budŜetu           34.100 zł 
 

w dziale 600 Transport i łączność 
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 

 § 4300 zakup usług pozostałych            17.000 zł 
  
 w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 
 i pomieszczenia garaŜowe            14.000 zł 



 
w dziale 926 Kultura fizyczna 
rozdz. 92695 Pozostała działalność 

 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe              2.500 zł 
 § 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia                600 zł 
 
III. Zmniejsza się rezerwę budŜetu            10.000 zł 
 
 w dziale 758 RóŜne rozliczenia 
 rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 
 § 4810 rezerwy              10.000 zł  
 

§ 3 
 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 19.156.985,76 zł 
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 23.727.744,76 zł 


