
B U R M I S ' I ' R Z
Miasra Sulei6wek
w^i. mlz.wicckic

ZARZADZENIE NR BBM.0050'167'2013
BURMISTRZA MIASTA SULEJ6WEK

z dnia 13 erudnia 2013 r'

w sprawiei zmian w budZecie Miasta Sulei6wek na 2013 rok'

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199^0- t".h 
" 

samorz4dzie

slninnym'(Dz. U. z 2011 r.. poz 594t1ian 257 usta*y z dria 27 sierpnia 200q roku

iirnan.uctr puUti"tnvch 1Dz. U z 2013r.. poz.885 ze zm'l zarz4dza siq'co naslepuJe:

$ 1. Dochody- zwiekszenia:
Dz. 852 Pomoc spoteczna
Rozdz. 85219 Osiodki pomocy spolecznej $ 2030

Zwitkszenia dochod6w ogdlem : 1992!09

g 2. Wydatki- zwiekszenia:
Dz. 852 Pomoc sPoleczna
Rozdz. 85219 Oirodki pomocy spolecznej

Zwipkszenia wydatk6w ogdlem : X292!0q

3.992,00

s 4010/02 3.992,00

$ 3, Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania'

rufuP;srr<z^.|![rw.

IZmiany Lelsrujednot i tego $ymienionej usta\.r  zoslalv oslosTone wDz U.z20t?r ' .poz 645 poz l3l8
' z.ir"" ,ir,t* i.a^"rl"io nlrnienion.j usu"v 'osralv olloszone w oz U z20ll r' po7 9l8'



Uzasadnienie do Zarz4dzenia NR B8M.0050'167'2013 Burmistrza Miasta Sulej6wek

" 
aiiu rt g"oAoiu Z01i r. w sprawie zmian w budiecie Miasta Sulei6wek na 2013 rok'

W zwiryku z otrzymaniem pisma z Mazowieckiego UrzQdu Wojew6dzkiego .
NrFIN-i.3111.17.i53.2013 z dnia 29 l istopada 201I r ' w sprawie zwiQl$zenia planu

aftu"ji .ao*"j z przeznaczeriem na wyplatE dodatkow w wysokodci 250 zl miesipcznie

nu piu"o*"itu 
"o"iuln"go 

zatrudnionego w pelnym wymiarze czasu pracy' realizuiacego

pracE socjaln4w Srodowisku w roku 2013.

naleay dokonat nastQpujqcych zmian w bud2ecie Miasta Sulejdwek na 2013 rok:

I. Zwipkszyd rlochody na og6lDq kwott 1292!0qZ! w nastQpuj4cej pozycji:

l . D2.852 Pomoc spoleczna Rozdz.852l9 Osrodki pomocy spolecznej

kwota 3.g92,00;t - zv'ipkszenie planu dochod1w bieiqcych - dotadi' celoweJ

na realizacjg wlasnych zadai biez4cych gmin'

II. Zwiekszyd $Ydatki na og6lna kwotQ !99al0gz! w nastqpuj4cej pozvcji:

1, Dz. 852 Pomoc spoleczna Rozdz. 85219 Osrodki
kwota 3.992,00 zt ^aiQkszenie planu wydathitt)
od nich naliczane,

oomocv soolecznei' 
biezqcyci - wyoagrodzenia i skladniki


