
ZARZĄDZENIE  NR  3 / Fn / 2010 
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia 29 stycznia 2010 r. 
w sprawie zmian w budŜecie miasta 

 
Na podstawie art. 257 pkt 1  oraz art. 259 pkt 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             3.478 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 województw, 
             wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda 
             gminne, powiatowe i wojewódzkie 
 § 2010 dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na realizację zadań 
             bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  
                        zleconych gminom ustawami                         3.478 zł 
 
II. Zwi ększa się planowane wydatki budŜetu             3.478 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 województw, 
             wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda 
             gminne, powiatowe i wojewódzkie 
 § 3030 róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych                       2.190 zł 
 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                 800 zł 
 § 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia                388 zł 
 § 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu 
                       drukarskiego i urządzeń kserograficznych               100 zł 

§ 2 
 I. Zwi ększa się planowane wydatki budŜetu           13.000 zł 
 w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 
 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki    
             lokale i pomieszczenia garaŜowe           13.000 zł 

 
II. Zmniejsza się rezerwę budŜetu             13.000 zł 
 w dziale 758 RóŜne rozliczenia 
 rozdz.  75818 Rezerwy ogólne i celowe 
 § 4810 rezerwy                         13.000 zł 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 18.925.890 zł 
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 27.480.997 zł 

 
   Burmistrz Miasta 
   Podkowy Leśnej 

             /-/ 
 Andrzej Kościelny 

 


