
ZARZĄDZENIE NR 52 / Fn / 2014 
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia 24 września 2014 r. 
 

w sprawie zmiany uchwały budŜetowej miasta na 2014 rok 
 

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały Nr 172/XXXVI/2013 Rady 
Miasta Podkowy Leśnej z dnia 19 grudnia 2013 r., Burmistrz Miasta zarządza, co następuje: 
 

§ 1 
 

1. Zmianie ulegają planowane dochody budŜetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1 
    do niniejszego zarządzenia. 
2. Zmianie ulegają planowane wydatki budŜetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2 
    do niniejszego zarządzenia (w tym rezerwa ogólna). 
3. Zmianie ulega plan dotacji na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem nr 3 
    do niniejszego zarządzenia. 
4. Zmianie ulega plan wydatków na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem nr 4 
    do niniejszego zarządzenia. 
5. Zmianie ulega plan wydatków (w ramach działu) na zadania inwestycyjne,  
    zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia. 
6. Zmianie ulega plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem funduszy    
    unijnych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia. 
7. Zmianie ulega plan dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo- 
    wychowawczych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia. 
8. Zmianie ulega plan wpłat na państwowe fundusze celowe z zakresu bezpieczeństwa  
    publicznego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia. 
9. Zmianie ulega zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budŜetu miasta,  
    zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszego zarządzenia. 
     

§ 2 
 

1. Ustala się dochody budŜetu miasta ogółem w wysokości  24.038.604,80 zł, w tym: 
    - dochody bieŜące po zmianach  - 23.548.604,80 
    - dochody majątkowe bez zmian  -      490.000 
2. Ustala się wydatki  budŜetu miasta ogółem w wysokości 27.148.604,80 zł, w tym: 
    - wydatki bieŜące po zmianach  - 23.742.938,80 
    - wydatki majątkowe bez zmian  -   3.405.666 
 

§ 3 
 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

   Burmistrz Miasta 
   Podkowy Leśnej 

  /-/ 
 Małgorzata Stępień-Przygoda  

 


