ZARZĄDZENIE NR 133/Fn/2015
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 23 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały budŜetowej miasta na 2015 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały Nr 10/III/2014 Rady Miasta
Podkowy Leśnej z dnia 29 grudnia 2014 r.,

Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Zmianie ulegają planowane dochody budŜetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1
do niniejszego zarządzenia.
2. Zmianie ulegają planowane wydatki budŜetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2
do niniejszego zarządzenia.
3. Zmianie ulega plan dochodów na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem nr 3
do niniejszego zarządzenia.
4. Zmianie ulega plan wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 4
§ 2.1. Ustala się dochody budŜetu miasta ogółem w wysokości 28.043.212.26 zł, w tym:
dochody bieŜące po zmianach
26 567.612,26 zł
dochody majątkowe bez zmian
1 475 600,00 zł
2. Ustala się wydatki budŜetu miasta ogółem w wysokości 29.825.337,26 zł, w tym:
wydatki bieŜące po zmianach
23.281.862,26 zł
6.543.475,00 zł
wydatki majątkowe bez zmian
§ 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 133 /Fn/2015
Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 23 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały budŜetowej miasta na 2015 rok

Zwiększa się planowane dochody budŜetowe o kwotę 12.510 zł w związku ze zwiększeniem
dotacji na świadczenia rodzinne w ramach zadań zleconych
Zwiększa się planowane wydatki budŜetowe o kwotę 12.510 zł. w związku z wypłatą świadczeń
rodzinnych w ramach zadań zleconych

Dokonuje się przesunięć planu wydatków między działami:
W rozdz. 75023 zmniejsza się § 4010,4110,4120,4270 łącznie o kwotę 144.000 zł i przenosi się do
rozdz. 75023 § 4300 celem zabezpieczenia środków na zakup usług.
W dziale 801 dokonuje się przesunięć łącznie kwoty 8838,00 celem zabezpieczenia potrzebnych
środków w ramach działu.
W dziale 851 dokonuje się przesunięcia łącznie kwoty 4000 zł na zabezpieczenie środków na
umowy zlecenia w rozdziale 85154
W dziale 852 przesuwa się kwotę 8700 zł. z § 4170 na §3110 i § 421 celem zabezpieczenia
środków na wypłaty zasiłków celowych oraz na zakup materiałów biurowych i środków czystości w
OPS
W dziale 900 dokonuje się przesunięć środków w łącznej wysokości 99.400 zł. na zabezpieczenie
środków na energię elektryczną , zakupy oraz na usługi w rozdz. 90015 oraz na zabezpieczenie
środków na odpady komunalne w rozdz. 90002.
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