
 
ZARZĄDZENIE NR  57/Fn/2016 

BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LE ŚNA 
z dnia 6 czerwca 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   27.193.009,60 zł w tym: 
             dochody bieŜące  po zmianach                                            25.778.741,60 zł 
             dochody majątkowe bez zmian                                              1.414.268,00 zł 
       2.  Ustala się wydatki budŜetu miasta ogółem w wysokości    30.006.609,60 zł, w tym: 
             wydatki bieŜące po zmianach                                    24.930.867,60 zł 
             wydatki majątkowe bez zmian                                      5.075.742,00 zł 
 
§ 3.  Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 
/-/ 

Artur Tusiński 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie do Zarządzenia nr  57/Fn/2016 
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LE ŚNA 

z dnia 6 czerwca  2016 r. 
 
 
Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków na zadania zlecone:  
W rozdz. 85213 o kwotę 117 zł. w związku ze zwiększeniem planu dotacji z przeznaczeniem 
na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia 
rodzinne. 
W rozdz. 85231o kwotę 4.500 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z przeznaczeniem na 
wypłaty zasiłków celowych dla  cudzoziemców, którym udzielono zgody na pobyt 
tolerowany. 
 
Dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieŜących: 
Przenosi się łącznie kwotę 23.000 z rozdz. 75023 § 4040 i § 4110 do rozdz. 75075 § 4300 
celem zabezpieczenia środków na promocję miasta. 
 
Przenosi się kwotę 3.000 zł z rozdz. 90006 § 4270 do rozdz. 90095 § 4170 celem 
zabezpieczenia środków na umowę zlecenie. 
 
 

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 
/-/ 

Artur Tusiński 
 
 


