ZARZĄDZENIE NR 186/2014
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 22 maja 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014r.
Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.594, zmiany: Dz.U. z 2013 poz.645 i 1318; z r. 2014, poz.379) art 222,
art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, zmiany:
Dz. U. z 2013 r. poz. 938, i 1646; z r. 2014, poz. 379) oraz § 15 tiret 2 uchwały Nr XLV/372/2013 Rady
Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014
zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuję zmian w budżecie miasta na 2014 r. polegających na :
1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 29.920 zł,
2. Szczegółowe zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych określa załącznik nr
1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Bolesławiec
Piotr Roman
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Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
/2014
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia
maja 2014r.

Zestawienie
zmian w planie dochodów i wydatków
w budżecie miasta na 2014 rok
w złotych
Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

1
751

2

3

4

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
75113
Wybory do Parlamentu Europejskiego
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizacje zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
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Uzasadnienie
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 186/2014 z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmian
w budżecie miasta na 2014r.
Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2014 r. polegających na:
Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa„
Rozdział 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego„ zwiększeniu planu dochodów i wydatków o
kwotę 29.920 zł zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DJG 0301/4-2/14 z dnia 15 maja
2014r. z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych - wybory do
Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

Plan budżetu na 2014 rok po zmianach wynosi:
Dochody ogółem – 145.048.334 zł
w tym:
- dochody majątkowe – 26.423.116 zł
- dochody bieżące – 118.625.218 zł
Wydatki ogółem – 142.639.002 zł
w tym:
- wydatki majątkowe – 29.176.199 zł
- wydatki bieżące – 113.462.803 zł
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