
 
ZARZĄDZENIE  NR  54 / Fn / 2011 

BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 
z dnia 18 listopada 2011 r. 

w sprawie zmian w budŜecie miasta 
 

Na podstawie art. 222 pkt. 4 i art. 257 pkt 1 i 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             4.600 zł 
 
 w dziale 852 Pomoc społeczna 
 rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 
 § 2030 dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa  
  na realizację własnych zadań bieŜących gmin                      3.000 zł 
 
 rozdz. 85295 Pozostała działalność 
 § 2010 dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na realizację 
  zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz 
  innych zadań zleconych gminom ustawami            1.600 zł 
 
II. Zwi ększa się planowane wydatki budŜetu             4.600 zł 
 
 w dziale 852 Pomoc społeczna 
 rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 
 § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                        3.000 zł 
 
 rozdz. 85295 Pozostała działalność 
 § 3110 świadczenia społeczne (zadania zlecone)            1.600 zł 
 

§ 2 
   
 I. Zwi ększa się planowane wydatki budŜetu           21.940 zł 
 
 w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 
 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
 § 4300 zakup usług pozostałych                                                                6.800 zł 
  
 w dziale 852 Pomoc społeczna 
 rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na  
            ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
 § 4330 zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.          10.700 zł 
 
 rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 
 § 4300 zakup usług pozostałych              4.440 zł 
 



 
II. Zmniejsza się planowane wydatki budŜetu           21.940 zł 
 
 w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 
 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami          6.800 zł 
 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                         3.000 zł 
 § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz opinii         2.000 zł 
 § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 
  lokale i pomieszczenia garaŜowe             1.800 zł 
  
 w dziale 852 Pomoc społeczna 
 rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na  
            ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
 § 4300 zakup usług pozostałych            10.700 zł 
 
 rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe              3.770 zł 
 § 3110 świadczenia społeczne              3.400 zł 
 § 4300 zakup usług pozostałych                 370 zł 
 
 rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej            
 § 4700 szkolenia pracowników                 670 zł 

 
§ 3 

 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 19.691.700,00 zł 
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 28.102.154,00 zł 

 
   Burmistrz Miasta 
   Podkowy Leśnej 

  /-/ 
 Małgorzata Stępień-Przygoda  

 


