ZARZĄDZENIE NR 22 / Fn / 2011
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 20 lipca 2011 r.
w sprawie zmian w budŜecie miasta
Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ) oraz
Uchwały Nr 18/V/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 lutego 2011 r.,
Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:
§1
I. Zwiększa się planowane dochody budŜetu
w dziale 750 Administracja publiczna
rozdz. 75056 Spis powszechny i inne
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację
zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami
w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa
na realizację własnych zadań bieŜących gmin
II. Zwiększa się planowane wydatki budŜetu
w dziale 750 Administracja publiczna
rozdz. 75056 Spis powszechny i inne
§ 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone
do wynagrodzeń
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 składki na Fundusz Pracy
w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów
§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów

14.292 zł

13.282 zł

1.010 zł
14.292 zł

11.290 zł
1.715 zł
277 zł

1.010 zł

§2
I. Zwiększa się planowane wydatki budŜetu
w dziale 600 Transport i łączność
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
§ 4270 zakup usług remontowych
w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 4270 zakup usług remontowych

66.900 zł

9.900 zł

23.000 zł

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
§ 4300 zakup usług pozostałych
II. Zmniejsza się planowane wydatki budŜetu

34.000 zł
44.900 zł

w dziale 600 Transport i łączność
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

9.900 zł

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe
§ 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii

5.000 zł
5.000 zł
5.000 zł

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
§ 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia

10.000 zł

rozdz. 90095 Pozostała działalność
§ 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia

10.000 zł

III. Zmniejsza się rezerwę budŜetu

22.000 zł

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

22.000 zł

§3
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 19.284.274,76 zł
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 27.674.728,76 zł
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