
BURMISTRZ
Mlasta Suleiowex
woi. nszowicoHc ZARZADZENIE NR 88M.00s0.56.2014

BURMISTRZA MIASTA SULEJOWEK
z dnia 31 marca 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 uslawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz4dzie
gminnymloz. u. z 20l3 r., poz. 594t) i afi.257 ustawy z dnia21 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz.IJ, z 2073 r,,po2.885 ze ztrf) zarz4dza si9' co nast?puJe:

w sprawie: zmian w budrecie Miasta Sulej6wek m 2014 rok.

$ 1, Dochodv- zwigkszenia:
Dz. 852 Pomoc spoleczna
Rozdz. 85295 Pozostala dzialahoit

Zwigkszetria dochodriw og6lem : 4t259J0!l

$ 2, Wvdatki- zwigkszenia:
Dz. 852 Pomoc spoleczna
Rozdz. 85295 Pozost da dzialahtoft

$ 2010

$ 3110/01 42.41r,00
$ 4210/01 1.848,00

zadania zlecone

44.259,00
zadania zlecone

Zwigkszenia tydatk6w og6lem : 4L?59J!g

$ 3. Zarz4dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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lZmiany tekstu iednolitego yymienionei usta\.ry zostaly ogloszone wDz.U.22013r',poz 645'poz 1318
' zm ianv tetcstu jeanotitego lvy m ien ionel ustar"y zostaly ogloszone w Dz. U. z 2013 t ' po1 938, poz 1646



Uzasadnienie do Zarz4dzenia NR 88M.0050.56.2014 Burmistrza Miasta Sulej6wek
z dnia 3l marca 2014 r. w sprawie zmian w budiecie Miasta Sulej6wek na 2014 rok.

W z,ri4zku z ottzlliiar'iem plsrt z Mazowieckiego Urzgdu llojew6dzkiego

- Nr FIN1.3111.17.8.2014 z dtra29 marca 2014 r. w sprawie zwigkszenia planu dotacji
celowej na realizacjg zadaibiez4cychzzakresu administracji rz4dowej oraz innych
zadai zleconych gminie z ptzeznaczeniem ia pomoc finansow4 realizowan4 na podstawie
rz4dowego programu wspierania os6b uprawnionych do Swiadczenia pielggnacyjnego,

- Nr FIN1.3111.17.12.2014 z dnia28 maxca 2014 r. w sprawie zwigkszenia planu dotacji
celowej na realizacjQ zadaflbiez4cych z zakresu administracji rz4dowej oraz innych
zadai zleconych gminie z przeznaczenlem na dodatkow4 pomoc finansowq realizowan4
na podstawie rz4dowego programu wspierania niekt6rych os6b pobieraj4cych Swiadczenia
pielggnacyjne

naleiy dokonat nastgpujgcych zmian w budiecie Miasta Sulejiwek na 2014 rok:

I. ZwiQkszyd dochody na og6ln4 kwotQ 4L259!q0Zl w nastgpuj4cej pozycji:

l. Dz. 852 Pomoc spoleczna,Rozdz.85295 Pozostala dzialalnosi kwota 14.259,00 zl -
z'r,igkszenie planu dochodiu, bie2qcych - dotacji celowej otzymanej z budzetu paristwa
na realizacjQ zadai biez4cych z zakresu administracji rz4dowej oraz innych zadafi
z leconyc h gmini,e rstawami.

IL Zwigkszyd wydatki na og6ln4 kwotg lllL4gJollz! w nastgpuj4cej pozycji:

l. Dz. 852 Pomoc spolecznaRozdz. 35295 Pomoc dla cudzoziemc6w - z iel,,szenie planu
Wdatkdw bieiqcych kwota 42.111,00zl- dwiadczenia na rzecz os6b frzycznych
I kwota L818,00 zl - wydatki zwi4zane z realizacj4 ich statutowych zadaf
- zadania zlecone.
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