
 
ZARZĄDZENIE NR  93/Fn/2015 

BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LE ŚNA 
z dnia 23 września 2015 r. 

 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok 

 
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 
Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały Nr 10/III/2014 Rady Miasta Podkowy Leśnej  
z dnia 29 grudnia 2014 r.,  
 

Burmistrz Miasta zarządza, co następuje: 
 

§ 1. 1. Zmianie ulegają planowane dochody budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1 
    do niniejszego zarządzenia. 
2. Zmianie ulegają planowane wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2 
    do niniejszego zarządzenia. 
3. Zmianie ulega plan dochodów 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 ulegają planowane wydatki inwestycyjne budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem    
       nr 5 do niniejszego zarządzenia 
 
§ 2.1. Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 27 839 588,82 zł, w tym: 
    - dochody bieżące po zmianach  - 26 363 988,82 
    - dochody majątkowe bez zmian  -   1.475.600,00 
2. Ustala się wydatki  budżetu miasta ogółem w wysokości 31 693 638,82 zł, w tym: 
    - wydatki bieżące po zmianach  - 22 987 713,82 
    - wydatki majątkowe po zmianach -   8 705 925,00 
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

   Burmistrz Miasta 
   Podkowa Leśna 

  /-/ 
 Artur Tusiński 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 93/Fn/2015  
Burmistrza Miasta Podkowa Leśna  z dnia 23 września 2015  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok 

 
 
Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków  w związku ze zwiększeniem dotacji na 
zadania zlecone  w dziele Pomoc Społeczna i w rozdziale Wybory do Sejmu i Senatu. 
 
Dokonano zmian w planie wydatków bieżących między rozdziałami wynikające z bieżących 
potrzeb. 
 
Dokonano zmian w planie wydatków inwestycyjnych w dziale 801  Oświata i wychowanie. 
Dokonano przesunięcia środków między zadaniami inwestycyjnymi.  Zmniejszono zadanie 
inwestycyjne pn. Szkoła samorządowa-remonty inwestycyjne o kwotę 75 000,00; 
zmniejszono zadanie inwestycyjne pn. Przedszkole samorządowe-remonty inwestycyjne na 
kwotę 16 000,00 oraz zwiększono zadanie inwestycyjne pn. Budowa hali sportowej przy 
szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji budynku szkoły o kwotę 
91 000,00.  
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