
 
ZARZĄDZENIE NR  103/Fn/2016 

BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA 
z dnia  28 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 2016 r. poz. 1870 z późn. 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   28.026.223,60 zł, w tym: 

             dochody bieżące  po zmianach                                            26.611.955,60 zł 

             dochody majątkowe bez zmian                                              1.414.268,00 zł 

       2.  Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości    30.839.823,60 zł, w tym: 

             wydatki bieżące po zmianach                                    25.764.081,60 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  103/Fn/2016 
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia 28 listopada  2016 r. 

 

 

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków na zadania zlecone: 

W rozdz. 75011 o kwotę 485 w związku ze zwiększeniem dotacji z przeznaczeniem na 

realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, 

ustawy o aktach stanu cywilnego. 

 

W rozdz. 85211 o kwotę 132.840 w związku ze zwiększeniem dotacji z przeznaczeniem na 

realizację rządowego programu „500 plus” 

 
W rozdz. 85212 o kwotę 1560 zł  ze względu na zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na  

wypłatę świadczeń rodzinnych 

 

W rozdz. 85295 o kwotę 20 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z przeznaczeniem na 

realizację zadań związanych z kartą dużej Rodziny 

 

 

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków na zadania zlecone: 

W rozdz. 85215 o kwotę 22 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na wypłatę zryczałtowanych 

dodatków energetycznych 

 

 

Dokonuje się przesunięcia środków: 
W rozdz. 75023 przenosi się kwotę 5.000 z §4010 na §4610 celem zabezpieczenia środków na 

opłaty sądowe. 

W rozdz. 75075 przenosi się kwotę 3.350 zł z § 4170 do §4300 celem zabezpieczenia środków 

na usługi 

W rozdz. 80101 zmniejsza się plan w § 4260 o kwotę 30.000 i w § 4140 o kwotę 13.740 i 

przenosi się środki do § 4210  w wysokości 35.140 i do § 4240 w wysokości 8.600 celem 

zabezpieczenia środków na zakupy materiałów, wyposażenia oraz  pomocy dydaktycznych. 

 

W rozdz. 80104 zmniejsza się plan wydatków o kwotę łącznie 10.000  i przenosi się do 80148 

§4220  celem zabezpieczenia środków na zakup żywności do stołówki przedszkolnej. 

Ponadto przesuwa się środki między paragrafami celem zabezpieczenia środków na zakupy  

materiałów, wyposażenia  oraz pomocy dydaktycznych. 

 

W rozdz. 90004 §4270 zmniejsza się plan o kwotę 6.000 zł, w rozdz. 90015 § 4210 zmniejsza 

się plan o kwotę 10.000 i przenosi się kwotę 16.000 do rozdz. 90015 § 4300 celem 

zabezpieczenia środków na usługi. 

 

W rozdz. 92695 przenosi się kwotę 6000 z §4300 do § 4190 w celu zabezpieczenia środków na 

nagrody konkursowe. 
 

 

   Burmistrz Miasta 

   Podkowa Leśna 

  /-/ 

 Artur Tusiński 

                                                                                                                                                                                                                                       


