ZARZĄDZENIE NR 47 / Fn / 2010
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 10 grudnia 2010 r.
w sprawie zmian w budŜecie miasta
Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ) oraz
Uchwały Nr 151/XXXIV/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 17 grudnia 2009 r.,
Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:
§1
I. Zwiększa się planowane wydatki budŜetu
w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 4270 zakup usług remontowych
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garaŜowe
w dziale 750 Administracja publiczna
rozdz. 75022 Rady gmin (miast)
§ 4300 zakup usług pozostałych

36.764 zł

6.000 zł
5.000 zł
1.000 zł

1.000 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
§ 4260 zakup energii
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek

18.664 zł
10.000 zł
8.664 zł

rozdz. 80104 Przedszkola
§ 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia
§ 4300 zakup usług pozostałych
§ 4440 odpisy na ZFŚS

4.000 zł
2.397 zł
1.000 zł
603 zł

rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
§ 4700 szkolenia pracowników

7.100 zł

II. Zmniejsza się planowane wydatki budŜetu
w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii
w dziale 750 Administracja publiczna
rozdz. 75022 Rady gmin (miast)
§ 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia

36.764 zł

6.000 zł
5.000 zł
1.000 zł

1.000 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4440 odpisy na ZFŚS

13.664 zł
10.000 zł
3.664 zł

rozdz. 80104 Przedszkola
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

4.000 zł

rozdz. 80110 Gimnazja
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

5.000 zł

rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe
§ 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia
§ 4300 zakup usług pozostałych

7.100 zł
1.500 zł
1.800 zł
3.800 zł

§2
I. Zwiększa się planowane wydatki budŜetu

6.000 zł

w dziale 757 Obsługa długu publicznego
rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i poŜyczek j.s.t.
§ 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych
lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i poŜyczek
II. Zmniejsza się rezerwę budŜetu

6.000 zł
6.000 zł

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

6.000 zł

§3
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 17.730.572,24 zł
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 26.335.512,24 zł
Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
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Andrzej Kościelny

