ZARZĄDZENIE NR 27/Fn/2007
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 09 października 2007 r.
w sprawie zmian w budŜecie miasta
Na podstawie art. 188, ust.1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami )
oraz Uchwały Nr 21/VI/2007 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 29 marca 2007 r.,
Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:
§1
I. Zwiększa się planowane dochody budŜetu

6.262 zł

w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację
zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami

4.762 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna
rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa
na realizację własnych zadań bieŜących gmin

1.500 zł

II. Zwiększa się planowane wydatki budŜetu

6.262 zł

w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu
§ 3030 róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe
§ 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia
§ 4300 zakup usług pozostałych

1.980 zł
1.850 zł
432 zł
500 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna
rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

1.500 zł

§2
I. Zwiększa się planowane wydatki budŜetu
w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80195 Pozostała działalność

2.525 zł

§ 4118 składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4128 składki na Fundusz Pracy
§ 4129 składki na Fundusz Pracy

1.420 zł
473 zł
474 zł
158 zł

II. Zmniejsza się planowane wydatki budŜetu

2.525 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80195 Pozostała działalność
§ 4178 wynagrodzenia bezosobowe
§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe

1.894 zł
631 zł
§3

I. Zwiększa się planowane wydatki budŜetu

5.000 zł

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych
§ 4300 zakup usług pozostałych
II. Zmniejsza się rezerwę budŜetu

5.000 zł
5.000 zł

w dziale 758 RóŜne rozliczenia
rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe
§ 4810 rezerwy

5.000 zł

§4
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 16.582.276 zł
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 17.837.702 zł
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