
 
ZARZĄDZENIE NR  101/Fn/2016 

BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA 
z dnia  14 listopada  2016 r.  

 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2016 rok 

 
 

Na podstawie 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 budżetu miasta,  zgodnie z załącznikiem nr 1 do  
          niniejszego  zarządzenia. 
   1.2 Zmianie ulegają planowane wydatki budżetu miasta,  zgodnie z załącznikiem nr 2 do  
          niniejszego  zarządzenia. 
   1.3  Zmianie ulegają planowane dochody na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem nr 3 do 
niniejszego zarządzenia 
   1.4  Zmianie ulegają planowane wydatki na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem nr 4 do 
niniejszego zarządzenia 
 
 § 2. 1.  Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości   27.891.340,60 zł, w tym: 
             dochody bieżące  po zmianach                                            26.477.072,60 zł 
             dochody majątkowe bez zmian                                              1.414.268,00 zł 
       2.  Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości    30.704.940,60 zł, w tym: 
             wydatki bieżące po zmianach                                    25.629.198,60 zł 
             wydatki majątkowe bez zmian                                      5.075.742,00 zł 
 
 § 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie do Zarządzenia nr  101/Fn/2016 
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia 14 listopada  2016 r. 
 
 
Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków na zadania zlecone  
W rozdziale 80101 o kwotę 1.370,00 zł w związku z uzyskaniem zwiększonej dotacji na 
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne  
 
Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i planu wydatków na zadania własne 
W rozdz. 85215 o kwotę 445,00 z przeznaczeniem na wypłatę środków na rządowy program 
„Wyprawka szkolna” 
 
Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących:  
W rozdziale 75023 §4410  zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.900 zł  
W rozdziale 75023§4700  zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.900 zł. 
W rozdziale 90001§4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.000 zł. 
W rozdziale 90006§4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę  9.000 zł. celem zabezpieczenia 
środków na usługi remontowe. 
W rozdziale 90019 §4300  zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł celem zabezpieczenia 
środków na usługi 
W rozdziale 90019 §4390  zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000 zł 
 
Dokonuje się przeniesień w planie wydatków  w dziale 852 „Opieka społeczna” 
Zmniejsza się plan wydatków  w rozdziałach 
 85202 §4330 o kwotę   3.600,00 
 85205§4170  o kwotę   1.300,00 
 85212§4110  o kwotę      258,62 
 85214§4300  o kwotę   5.000,00 
 85215§3110  o kwotę   2.300,00 
 85216§4300  o kwotę 10.000,00 
 85219§4040  o kwotę      950,00 
 85219§4110  o kwotę      124,00 
 85219§4280  o kwotę      310,00 
 85219§4410  o kwotę      500,00 

85219§4610  o kwotę        50,00 
85219§4700  o kwotę      430,00 
85228§4170  o kwotę    2.500,00 

Zwiększa się plan wydatków w rozdziałach 
85201 §4330 o kwotę     2.500,00 

 85204§4330  o kwotę     1.100,00 
 85205§4300  o kwotę     1.300,00 
 85212§4010  o kwotę        258,62 
 85219§3020  o kwotę        880,00 
 85219§4010  o kwotę     1.074,00 
 85219§4170  o kwotę        500,00 
 85219§4210  o kwotę     2.000,00 
 85219§4300  o kwotę   11.160,00 

85228§4110  o kwotę     1.500,00 
85228§4120  o kwotę          50,00 
85295§3110  o kwotę     5.000,00 

Przeniesienia w dziale 852 wynikają z bieżących potrzeb oraz wynikają z przesunięcia środków 
celem zabezpieczenia środków na  organizację  uroczystej Wigilii Miejskiej.  


