
ZARZĄDZENIE  NR  32/Fn/2006
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ

z dnia 30 października 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie 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 181/XLVIII/2006 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 16 lutego 2006 r.,
Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1
 I. Zwiększa się planowane dochody budżetu       15.958 zł

w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
                                  kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                 

rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
                        wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda 
                        gminne, powiatowe i wojewódzkie

§ 2010 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację 
                        zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
                        innych zadań zleconych gminom ustawami       15.458 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna            
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

                                  emerytalne i rentowe
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

                        własnych zadań bieżących gmin                        500 zł

II. Zwiększa się planowane wydatki budżetu       15.958 zł

w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
                                  kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                 

rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
                        wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda 
                        gminne, powiatowe i wojewódzkie

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych         8.752 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe         3.900 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia            330 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych         2.476 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna            
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

                                  emerytalne i rentowe
§ 3110 świadczenia społeczne                        500 zł

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 16.111.584 zł
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 17.632.268 zł


