
 
ZARZĄDZENIE  NR  38 / Fn / 2010 

BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 
z dnia 29 października 2010 r. 

w sprawie zmian w budŜecie miasta 
 

Na podstawie 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 151/XXXIV/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 17 grudnia 2009 r., 
Burmistrz Miasta zarządza, co następuje: 

 
§ 1 

 
 I.  Zwiększa się planowane dochody budŜetu           16.286 zł 
 
 w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
             kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 
 rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., 
  wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz 
  referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                         
 § 2010 dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację  
  zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz  

innych zadań zleconych gminie ustawami          15.838 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                448 zł 
 
II. Zwi ększa się planowane wydatki budŜetu           16.286 zł 
 
 w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
             kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 
 rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., 
  wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz 
  referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                        15.838 zł 
 § 3030 róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych            8.780 zł 
 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe              4.600 zł 
 § 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia                158 zł 
 § 4300 zakup usług pozostałych              2.100 zł 
 § 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu 
  drukarskiego i urządzeń kserograficznych               100 zł 
 § 4750 zakup akcesoriów komputerowych                100 zł 
 
 w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 
 rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 
 § 3240 stypendia dla uczniów                 448 zł 
 

 
§ 2 

 
 I. Zwi ększa się planowane wydatki budŜetu         142.000 zł 
 
 w dziale 600 Transport i łączność 
 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 
 § 4300 zakup usług pozostałych          100.000 zł 
 
 w dziale 750 Administracja publiczna 



 rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast) 
 § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej                  3.000 zł 
 
 w dziale 801 Oświata i wychowanie 
 rozdz. 80104 Przedszkola 
 § 4220 zakup środków Ŝywności            24.000 zł 
 
 w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
 rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 
 § 4260 zakup energii                                                 15.000 zł 
  
II. Zmniejsza się planowane wydatki budŜetu         142.000 zł 
  
 w dziale 600 Transport i łączność 
 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 
 § 4270 zakup usług remontowych          100.000 zł 
 
 w dziale 750 Administracja publiczna 
 rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast) 
 § 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia                        3.000 zł 
 
 w dziale 801 Oświata i wychowanie 
 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe               
 § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           4.000 zł
  
 rozdz. 80195 Pozostała działalność 
 § 4300 zakup usług pozostałych            20.000 zł 
 
 w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
 rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 
 § 4270 zakup usług remontowych                                                15.000 zł 
 

§ 3 
 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 17.735.957,24 zł 
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 26.340.897,24 zł 

 
 

   Burmistrz Miasta 
   Podkowy Leśnej 

             /-/ 
 Andrzej Kościelny 

 


