
 
ZARZĄDZENIE NR  53/Fn/2016 

BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LE ŚNA 
z dnia 25 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   27.188.392,60 zł w tym: 
             dochody bieŜące  bez zmian                                                25.774.124,60 zł 
             dochody majątkowe bez zmian                                              1.414.268,00 zł 
       2.  Ustala się wydatki budŜetu miasta ogółem w wysokości    30.001.992,60 zł, w tym: 
             wydatki bieŜące po zmianach                                    24.926.250,60 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 53/Fn/2016 
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LE ŚNA 

z dnia 25 maja 2016 r. 
 
 

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków na zadania zlecone w związku ze 
zwiększeniem dotacji o kwotę 29.046 zł. na rozdz. 80101 oraz o kwotę 23.700 zł. na rozdz. 
80110 z przeznaczeniem na wyposaŜenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub 
materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami ustawy o systemie oświaty. 
 
Dokonuje się przeniesień w planie  wydatków w rozdz. 85219. 
Przenosi się łącznie kwotę 6.500 z § 4360 i 4110 na § 4300 celem zabezpieczenia środków na 
realizację grupy wsparcia dla mieszkańców oraz na organizację Dnia Dziecka. 
Ponadto przenosi się kwotę 1.152,00 z § 4700 na § 4440 celem zabezpieczenia środków na 
odpis na ZFŚS. 
 
Dokonuje się przeniesienia środków w rozdz. 92195 
Przenosi się kwotę 23.000 zł z § 4300 na § 4170 celem zabezpieczenia środków na umowy 
zlecenie. 
Dokonuje się przeniesienia środków w rozdz. 92695. 
Przenosi się kwotę 5.200 zł z § 4300 na § 4270 celem zabezpieczenia środków na remont 
Skateparku. 
 
 

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 
/-/ 

Artur Tusiński 
 
 
 


