
 
ZARZĄDZENIE  NR   34 / Fn / 2008 

BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 
z dnia 28 sierpnia 2008 r. 

w sprawie zmian w budŜecie miasta 
 

Na podstawie art. 188, ust.1 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 78/XVI/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 19 marca 2008 r., 
Burmistrz Miasta zarządza, co następuje: 

 
§ 1 

 
 I. Zwi ększa się planowane dochody budŜetu            19.906 zł 
 
 w dziale 801 Oświata i wychowanie 
 rozdz. 80195 Pozostała działalność 
 § 2030 dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa 
                        na realizację własnych zadań bieŜących gmin         11.906 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            3.000 zł 
 
 § 6310 dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na inwestycje  
                        i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej  
                        oraz innych zadań zleconych gminom ustawami           4.000 zł 
 
 rozdz. 85295 Pozostała działalność 
 § 2030 dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa 
                        na realizację własnych zadań bieŜących gmin           1.000 zł 
 
II. Zwi ększa się planowane wydatki budŜetu           19.906 zł 
  

w dziale 801 Oświata i wychowanie 
 rozdz. 80195 Pozostała działalność 
 § 4300 zakup usług pozostałych            11.906 zł 
  

w dziale 852 Pomoc społeczna 
 rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 
                        oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
   z ubezpieczenia społecznego 
 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe              1.500 zł 
 § 4300 zakup usług pozostałych              1.500 zł 
 § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych          4.000 zł 
 



 rozdz. 85295 Pozostała działalność 
 § 3110 świadczenia społeczne              1.000 zł 
 

§ 2 
 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 17.502.480 zł 
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 19.142.302 zł 

 
 
 
 

   Burmistrz Miasta 
   Podkowy Leśnej 

             /-/ 
 Andrzej Kościelny 

 
 


