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ZARZADZENIE NR 8BM.0050.52.2014
BURMISTRZA MIASTA SULEJOWEK

z dnia28 marc 2Ol4 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 usta y z dnia 8 marca 1990 roku o samorz4dzre
gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594''1i art,25'1 ustaw z dnia21 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz, tJ. 22013 r,poz.885 ze zm") zarzydza sig, co nastgpuje:

w sprawie: zrnian w budiecie Miasta Sulej6wek na 2014 rok

$ 1. Dochodv- zwigkszenia:
Dz. 852 Pomoc spoleczna
Rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemc6w

Zwigkszenia dochod6w og6lem : &850!00

s 2010

$ 2. Wydatki- zwiqkszenia:
Dz. 852 Pomoc spoleczra
Rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemc6w

Zwigkszenia wydatkdw og6len : !!!QQQ

8.850,00
zadania zlecone

s 3110/01 8.850,00
zadania zlecone

$ 3. Zarz4dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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'Zmiany tekstujednolitego wymi€nionej ustawy zostaly ogtoszone wDz.U.z20l3t.,poz.645'poL 1318.
'?Zrniany tekstujednolitego *ymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz U z 2013 t., poz.938' poz. 1646.
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Uzasadnienie do Zarzqtlzenia NR 88M.0050'52'2014 Burmistrza Miasta Sulej6wek

" 
arriu ZS -u"c" ZOt4r. w sprawie zmian w budiecie Miesta Sulej6wek na 2014 rok

W zwiqzku z ohzym aniem pisma z Mazowieckiego LJrz€du Woj:Y6fuki.'C:,-,-

N, rrN_i.g r I t. tr.).2014 z dnia lgmarca2014r. w sprawie zraigkszenia planu dotacji

cefowej na realizacjg zadah bie2acych.z zaksesu adminislracii rzqdo\ eJ oraz Innycn

zadan ztecotrych gminie z ptze:araczeliem na przyznawanie i wyp?"""]" -:1!9I-- 
^^*

celowych, a iat ze udzielanie schronienia, posilku i niezbEdnego ubrania cudzoaemcom'

kt6rzy uzyskali zgodq na poblt tolerowany na ter,'to um RP

nalezy doknnat nastgpujqcych zmian w bud2ecie Miasta Sulejlwek na 20I4 rok:

t. Zw igksz1 d doch ody n a og6lna kwotq Lq5olqqz! w na stqp uj qc ej pozycj i:

1. Dz. 852 Pomoc spo leczrLa Rozdz, s523l Pomoc dla cudzoziemc 6w kwota 8.850 00 zl -
- 

iiek""eni" ploni dochobw bieiqcych - dotacj i celowej otz)tnanej. z budzetu panstwa

""'{. 
itiJ{r"aiat"z4cvch zziiesu adminisracji rz4dowej otaz innych zadafi

z I e c o ky c h gmrnie lslaw art7r.

IL Zwigksryd wydatki na og6lnq kwotQ LE5qlq0z! w nast9puj4cej pozycji:

1. Dz. 852 Pomoc spoleczna Rozdz 85231 Pomoc dla cudzoziemc 6w k' ota 8 850'00 zl '
-' 
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pUn).yao&6vt biezqcych - lwiadczerlia rn rzecz os6b frzycznych

zadeJ.ia zlecole.
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