
 
ZARZĄDZENIE NR 31/Fn/2016 

BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LE ŚNA 
z dnia 14 kwietnia 2016 r.  

 
w sprawie zmiany uchwały budŜetowej miasta na 2016 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.,  
 
 

zarządza się, 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 ulegają  planowane  dochody budŜetu miasta,  na zadania zlecone zgodnie z 
           załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia. 
      4. Zmianie ulegają planowane wydatki budŜetu miasta, na zadania  zlecone zgodnie z  
          załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia. 
 
 § 2. 1.  Ustala się dochody budŜetu miasta ogółem w wysokości   25.869.905,60 zł w tym: 
             dochody bieŜące  bez zmian                                               25.809.905,60 zł 
             dochody majątkowe bez zmian                                                 60.000,00 zł 
       2.  Ustala się wydatki budŜetu miasta ogółem w wysokości   28.683.505,60 zł, w tym: 
             wydatki bieŜące po zmianach                                   24.528.405,60 zł 
             wydatki majątkowe bez zmian                                     4.155.100,00 zł 
 
§ 3.  Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 
                          /-/ 
               Artur Tusiński  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie do Zarządzenia nr  31/Fn/2016 
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LE ŚNA 

z dnia 14 kwietnia 2016 r. 
 
 
 
Zwiększa się plan dochodów i plan wydatków na zadania zlecone w  rozdz. 85215 o kwotę 
79,00 na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych. 
 
Przenosi się plan  wydatków na zadania zlecone z rozdz. 85212  § 4170 na  § 4010 kwotę 
4260 zł celem zabezpieczenia środków na zatrudnienie inspektora ds. świadczeń na umowę o 
pracę. 
 
Zwiększa się planowane dochody i wydatki w rozdz. 85415  o kwotę  683,00 zł. z tyt.  dotacji 
celowej z budŜetu państwa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów. 
 
 
Przenosi się kwotę 1500 zł. w rozdz. 75023 z  § 4280 na  § 3020 celem zabezpieczenia 
środków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 

 
Przenosi się łącznie kwotę 7500 zł w rozdz. 75075 z § 4170 i § 4210  na § 4300 celem 
zabezpieczenia środków na usługi promocji miasta. 

 
Przenosi się kwoty w dziale 900 
Zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 90001 § 4360 o kwotę 8700zł 
Zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 90095 § 4040 o kwotę 540 zł 
Zwiększa się plan wydatków  w rozdz. 90095 § 4170 o kwotę 7100 zł , § 4110 o kwotę 1890 
zł, § 4120 o kwotę 250 zł. Przesunięć dokonuje celem zabezpieczenia środków na umowę 
zlecenie. 
 
Przenosi się kwotę 620 zł. w rozdz. 90019 z § 4300 na § 4170 celem zabezpieczenia kwoty na 
umowę zlecenie. 
 
 
 

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 
                          /-/ 
               Artur Tusiński  

 
 
 


