
 
ZARZĄDZENIE NR  93/Fn/2016 

BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA 
z dnia  24 października  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   27.889.525,60 zł, w tym: 

             dochody bieżące  po zmianach                                            26.475.257,60 zł 

             dochody majątkowe bez zmian                                              1.414.268,00 zł 

       2.  Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości    30.703.125,60 zł, w tym: 

             wydatki bieżące po zmianach                                    25.627.383,60 zł 

             wydatki majątkowe bez zmian                                      5.075.742,00 zł 

 
 § 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 
 

 

   Burmistrz Miasta 

   Podkowa Leśna 

  /-/ 

 Artur Tusiński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do Zarządzenia nr  93/Fn/2016 
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia  24 października  2016 r. 

 

Dokonuje się zwiększenie planu dochodów i planu wydatków na zadania zlecone  
W rozdz. 75011 o kwotę 9.855,00 w związku ze zwiększeniem dotacji na realizację zadań 

wynikających z ustawy-prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i 

dowodach osobistych. 

W rozdz. 80110 o kwotę 3.225 z przeznaczeniem na  wyposażenie szkół w podręczniki, 

materiały edukacyjne. 

W rozdz. 85215 o kwotę 79 zł. w związku ze zwiększeniem dotacji na wypłatę zryczałtowanych 

dodatków energetycznych za IV kw. 2016r. 

 

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i planu wydatków na zadania własne 
W rozdz. 85213 o kwotę 1.490,00 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie 

zdrowotne. 

W rozdz. 85214 o kwotę 6.432,00 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych. 

W rozdz. 85415 o kwotę 725 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o 

charakterze socjalnym. 

W rozdz. 85219 o kwotę 7.074 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego. 

 

Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących:  
W rozdziale 75023 §4010  zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11.000 zł  

W rozdziale 75023§4170 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000 zł. 

W rozdziale 75023§4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.000 zł. 

W rozdziale 75023§4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę  20.000 zł. celem zabezpieczenia 

środków na zakupy materiałów 

W rozdziale 75023 §4410  zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł celem zabezpieczenia 

środków na delegacje krajowe pracowników. 

 

W rozdziale 80101 §4260  zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.000 zł 

W rozdziale 80101 §4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę  10.000 zł celem zabezpieczenia 

środków na usługi. 

W rozdziale 80104 §4260  zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.000 zł. 

W rozdziale 80104 §4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę  8.000 zł celem zabezpieczenia 

środków na zakupy materiałów i wyposażenia. 

W rozdziale 80110 § 4240 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 celem zabezpieczenia 

środków na pomoce dydaktyczne. 

W rozdziale 80114 §4410 zmniejsza się plan wydatków o kwotę    800 zł. 

W rozdziale 80114 §4120 zmniejsza się plan wydatków o kwotę  2.000 zł. 

W rozdziale 80114 §4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.600 zł. celem zabezpieczenia 

środków na usługi. 

W rozdziale 80114 §4700 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.200 zł celem zabezpieczenia 

środków na szkolenia pracowników. 

 

W rozdz. 85154 §4210 zmniejsza się o kwotę 3.000 i przenosi się do §4300 celem 

zabezpieczenia środków na usługi. 
   Burmistrz Miasta 

   Podkowa Leśna 

  /-/ 

 Artur Tusiński 

 


