
ZARZĄDZENIE  NR  53 / Fn / 2009 
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia 07 grudnia 2009 r. 
w sprawie zmian w budŜecie miasta 

 
Na podstawie art. 188, ust.1 pkt 1 i 2 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 wydatki budŜetu         109.616 zł 
 
 w dziale 710 Działalność usługowa 
 rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 
 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe              5.000 zł 
  

w dziale 750 Administracja publiczna 
 rozdz.  75023 Urzędy gmin (miast)             
 § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników          23.000 zł 
 
 w dziale 852 Pomoc społeczna 
 rozdz.  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki  
                        na ubezpieczenia emerytalne i rentowe     
 § 3110 świadczenia społeczne            13.000 zł 
 
 rozdz.  85219 Ośrodki pomocy społecznej 
 § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                              8.616 zł 
 
 w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
 rozdz.  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 
 § 4300 zakup usług pozostałych            20.000 zł 
 
 rozdz.  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 
 § 4260 zakup energii                           40.000 zł 
  
II. Zmniejsza  się planowane wydatki budŜetu         109.616 zł 
 
 w dziale 710 Działalność usługowa 
 rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 
 § 4300 zakup usług pozostałych                      5.000 zł 
  

w dziale 750 Administracja publiczna 
 rozdz.  75022 Rady gmin (miast)            15.000 zł 
 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe pracowników                       2.000 zł 
 § 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia             1.000 zł 
 § 4300 zakup usług pozostałych              6.000 zł 

§ 4410 podróŜe słuŜbowe krajowe              2.000 zł 
 § 4420 podróŜe słuŜbowe zagraniczne             4.000 zł 

rozdz.  75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego          8.000 zł 
 § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                650 zł      

§ 4120 składki na Fundusz Pracy                 150 zł 
§ 4300 zakup usług pozostałych                         7.200 zł 

 



 w dziale 852 Pomoc społeczna 
 rozdz.  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki  
                        na ubezpieczenia emerytalne i rentowe          13.000 zł 
 § 4300 zakup usług pozostałych              5.000 zł 
 § 4330 zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.            8.000 zł 
 
 rozdz.  85219 Ośrodki pomocy społecznej             8.616 zł 
 § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne             1.950 zł 
 § 4120 składki na Fundusz Pracy                 200 zł 
 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                 900 zł 
 § 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia             2.500 zł 
 § 4300 zakup usług pozostałych              1.800 zł 
 § 4410 podróŜe słuŜbowe krajowe                 450 zł 
 § 4740 zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego 
  i urządzeń kserograficznych                 415 zł 
 § 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji               401 zł 
 
 w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
 rozdz.  90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach     
 § 4300 zakup usług pozostałych            60.000 zł 
 

§ 2 
 

 I. Zwi ększa się planowane wydatki budŜetu           15.000 zł 
 

w dziale 750 Administracja publiczna 
 rozdz.  75023 Urzędy gmin (miast)             
 § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                15.000 zł 
 
II. Zmniejsza się rezerwę budŜetu             15.000 zł 
 
 w dziale 758 RóŜne rozliczenia 
 rozdz.  75818 Rezerwy ogólne i celowe 
 § 4810 rezerwy                         15.000 zł 

 
§ 3 

 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 21.261.332 zł 
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 24.007.712 zł 

 
   Burmistrz Miasta 
   Podkowy Leśnej 

             /-/ 
 Andrzej Kościelny 

 


