
 
ZARZĄDZENIE NR  52/Fn/2016 

BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LE ŚNA 
z dnia 16 maja 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 88/XVII/2015 
Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 grudnia 2015 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   25.870.194,60 zł w tym: 
             dochody bieŜące  bez zmian                                                25.810.194,60 zł 
             dochody majątkowe bez zmian                                                  60.000,00 zł 
       2.  Ustala się wydatki budŜetu miasta ogółem w wysokości    28.683.794,60 zł, w tym: 
             wydatki bieŜące po zmianach                                    24.528.694,60 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 52/Fn/2016 
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LE ŚNA 

z dnia 16 maja 2016 r. 
 
 

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków na zadania zlecone w związku ze 
zwiększeniem dotacji o kwotę 85 zł na rozdz. 85295 z przeznaczeniem na realizację zadań 
związanych z Kartą DuŜej Rodziny. 
Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków na zadania własne w związku ze: 
Zwiększeniem dotacji o kwotę 1914,00 zł w rozdz. 85214 z przeznaczeniem na zasiłki 
okresowe; 
Zwiększeniem dotacji o kwotę 14.896,00 w rozdz. 85216 z przeznaczeniem na zasiłki stałe. 
 
Dokonuje się zmiany klasyfikacji budŜetowej  w związku z wejściem w Ŝycie 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. 
Zmiana dotyczy klasyfikowania środków na rządowy program „500 plus”. Przenosi się plan 
dochodów z klasyfikacji 85295 § 2010 kwotę 799.703zł  na rozdz. 85211 § 2060. 
Przenosi się plan wydatków z rozdz. 85295  na rozdz. 85211 w § 3110, 4010, 4110, 
4120,4210. 
 
Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w rozdz. 40002 
Z rozdz. 40002 § 4300 przenosi się kwotę 500 zł na rozdz. 40002 § 4360 celem 
zabezpieczenia środków na usługi powiadamiania sms dla SUW. 
 
 

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 
/-/ 

  Artur Tusiński 
 
 


