
BURMISTRZ
Miasta Sulei6wek
woj. mazowicctic

ZARZADZENIE NR B8M.0050'7 9'2014' 
tuRMisrRzAMIAsrAsuLEJowEK

z dnia 20 naja 2014 r.

w sprawie: zmian w bud2ecie Miasta Sulej6wek na 2014 rolc

Napodstawiear t .30us t .2pk t4us tawyzdn iaSmarca lgg0rokuosamorz4dz ie
g-irmym (D2. IJ. z 2013 r.,poz. 5941) i art. 257-uslawy z dna27 sierpnia 2009 roku

ii-ni*.i pttr icznych (Di. U. 220i3 r.' poz' 885 ze zmz) zarz4dza sig' co nastgpuje:

$ 1. Dochody- zwiekszenia:

Dz. 010 Rolnictwo i lowiectwo
Rozdz. 01 095 Po zostala dzidalno 36

Zwigkszenia dochod6w og6lem z lfuS

$ 2. Wydatki- zwiekszenia:

Dz. 010 Rolnictwo i lowiectwo
Rozdz. 01095 Pozostala dzialalnoS6

Zwigkszenia wydatk6w og6lem zf,!!;S

$ 2010 22r,68
zadania zlecone

$ 4300/01 4,3s
$ 4430/ol 2r7,33

zadania zlecone

$ 3. Zarz4dzene wchodzi w zycie z dniem podpisania'

BUR

S

I Zmiany tekstujednolitego wymienionej usawy zostaly ogloszonew Dz.lJ. 22013 r,, poz. 645' poz. 1318'

22014 r.,poz..379. r, Zm-y i"Lto.l"Ooolitego riymienionej ustawy mstaly oglo szone w Dz.IJ. 22013 r,, Pot.938, poz' 1646'

22014 r.,po2.379.



UzasadnieniedoZarzqdzeniaNRBBM.0050.Tg.20l4BurmistrzaMiastaSu|ej6wek
zdnia2lmaja2014r.wsprawiezmianwbud2ecieMiastaSulej6wekna2014rok.

W zwiqzkr- z ottzymariem pisma z Mazowieckiego Urzgdu Wojewhdzkiego

Nr FIN-I.3111.1 .32.2014 r. z dr|la 8 maja 2014 r. w sprawie nvigkszenia planu dotacji

"elorrej 
na realizacjg zadah biea4cych 

" 
2uko"t',1dmi$:tracji rz4dowej otaz innych zadafi

zleconych gminie z po""nucr"nie,n na zwrot czgSci podatku akcyzowego zawartego w cenie

ot"lu iupiao*"go wykorzystywanego do produkcji rolnei ptzez. producent6w rolnych

or- nu potry"i" koszt6w postgpo*-iu * tptu*ie jego zwrotu poniesionych przez gminy

nalei4t dokonat nastgpujqcych zmian w budtecie Miasta Sulejfwek na 2014 tok:

l. Zwigkszyl dochody na og6ln4 kwotq 221'68 zlw rtastgpuj4cej pozycji:

1. D2.010 Rolnictwo i lowiectwo Rozdz.01095 Pozostala dzialalno66 kwota 221'6821..rwiglrszenieplanudochod\wbie2qcych_dotacjicelowejotrzJman:jzbudzetupanstwa

ni r"ulitu"lE )adartbiez4cychz zakresu administracji rz4dowej otaz irrych zadari

zl econych gminie ustawami.

II. Zwi9ksry6 rrydatki na og6tn4 trwotg 221'68 zl w nastqpujqcej pozycji:

1. Dz. 010 Rolnictrvo i lowiectwo Rozdz. 01095 PozostaTa dzialalno66 kwota 221,68 zl
^ -- 

"*igtounin 
planu wydatkdw bieiqcych - wydalki zvtiqzane z realizacj4 ich statutowych

zadafi - zadania zlecone.


