
ZARZĄDZENIE  NR  30 / Fn / 2009 
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia 30 lipca 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 dochody budŜetu              2.508 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           2.508 zł 
 
II. Zwi ększa się planowane wydatki budŜetu             2.508 zł 
  

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 
 rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów      
 § 3260 inne formy pomocy dla uczniów             2.508 zł 
 

§ 2 
 

 I. Zwi ększa się planowane wydatki budŜetu           94.000 zł 
 
 w dziale 750 Administracja publiczna 

rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast)                                                                                 
 § 4280 zakup usług zdrowotnych              2.000 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych            48.000 zł 
  

rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 
§ 4300 zakup usług pozostałych            10.000 zł 
 
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt 
§ 4300 zakup usług pozostałych              5.000 zł 
 
rozdz. 90095 Pozostała działalność 
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                     15.000 zł 
 
w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
rozdz. 92195 Pozostała działalność 
§ 4300 zakup usług pozostałych            14.000 zł 
 

 
 



 
II. Zmniejsza  się planowane wydatki budŜetu           94.000 zł 
  
 w dziale 750 Administracja publiczna 
 rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast) 
 § 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia           20.000 zł 
 § 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji       20.000 zł 
 

rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 
 §  4210 zakup materiałów i wyposaŜenia             7.000 zł 
 
 w dziale 758 RóŜne rozliczenia 
 rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 
 § 4810 rezerwy              13.000 zł 

 
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 
§ 4270 zakup usług remontowych            20.000 zł 
 
w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
rozdz. 92195 Pozostała działalność 

 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                       14.000 zł 
 

§ 3 
 

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 


