ZARZĄDZENIE NR 48 / Fn / 2011
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie zmian w budŜecie miasta
Na podstawie art. 222 pkt. 4 i 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 852 Pomoc społeczna
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację
zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami
II. Zwiększa się planowane wydatki budŜetu
w dziale 852 Pomoc społeczna
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
§ 3110 świadczenia społeczne (zadania zlecone)
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

16.000 zł

16.000 zł
16.000 zł

15.000 zł
1.000 zł

§2
I. Zwiększa się planowane wydatki budŜetu

78.000 zł

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

3.000 zł

w dziale 750 Administracja publiczna
rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast)
§ 4300 zakup usług pozostałych

50.000 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
§ 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia

5.000 zł

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
§ 4300 zakup usług pozostałych

20.000 zł

II. Zmniejsza się planowane wydatki budŜetu

75.000 zł

w dziale 750 Administracja publiczna
rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast)
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe
§ 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia
§ 4430 róŜne opłaty i składki
§ 4440 odpisy na ZFŚS

50.000 zł
10.000 zł
30.000 zł
5.000 zł
5.000 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
§ 4430 róŜne opłaty i składki

5.000 zł

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
§ 4260 zakup energii
III. Zmniejsza się rezerwę budŜetową

20.000 zł
3.000 zł

w dziale 758 RóŜne rozliczenia
rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe
§ 4810 rezerwy
§3
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 19.687.100,00 zł
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 28.097.554,00 zł
Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

