ZARZĄDZENIE NR 362/2014
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 7 października 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 r. poz.645 i 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i 1072),
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, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) 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 271.792 zł
2) przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 17.000 zł
2. Szczegółowe zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych określa załącznik nr
1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Dokonuję zmian w planie finansowym Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w zakresie działu 700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdziału 70004 "Różne jednostki obsługi
gospodarki mieszkaniowej" i § 4270 "Zakup usług remontowych" polegających na przeniesieniu planu
wydatków w kwocie 135.000 zł, w tym:
- kwoty 45.000 zł z zadania „Remont murów oporowych i ogrodzeń przy ul. Wybickiego od nr 15 do nr
12" na zadanie ”Remont dachu budynku biurowego MZGM (bud A)",
- kwoty 90.000 zł z zadania "Wypłaty na fundusze remontowe" na zadanie "Remont elewacji około
240 m2 w budynku przy ul. obrońców Helu 6".
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
/2014
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia
października 2014r.

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

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

1

2

3

4

750
75023

Administracja publiczna
Urzędy gmin
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych

751
75109

2010

3030
4110
4120
4170
4210
4300

801
80101

852
85295

Dochody
Wydatki
Zwiększenie Zmniejszenie Zwiększenie Zmniejszenie
5
6
7
8

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, wybory wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizacje zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami
Różne
wydatki na rzecz osób fizycznych
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych

2 000
2 000

2 000
2 000
2 000

2 000

176 792

176 792

176 792
176 792

176 792

106 110
4 648
665
27 143
15 920
22 306

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

15 000

15 000

15 000

15 000

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

15 000

Pomoc społeczna
Pozostała działalność
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin

15 000

95 000

95 000

95 000
95 000

95 000

3110 Świadczenia społeczne

OGÓŁEM
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271 792
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Uzasadnienie
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 362 /2014 z dnia 7 października 2014r. w sprawie zmian
w budżecie miasta na 2014r.
Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2014 r. polegających na:
Dział 750 "Administracja publiczna"
Rozdział 75023 "Urzędy miast" - przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji
budżetowej w kwocie 2.000 zł na zadanie "Zakup sprzętu komputerowego oraz innego sprzętu
wspomagającego pracę Urzędu"
Dział 751 „Urzędy naczelnych organów wladzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
sądownictwa”
Rozdział 75109 "Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie"- zwiększeniu planu
dochodów i wydatków o kwotę 176.792 zł z przeznaczeniem na organizację, przygotowanie
i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast na dzień 16 listopada 2014r. oraz ponowne głosowanie w wyborach
wójta, burmistrza i prezydenta miasta w dniu 30 listopada 2014r. - pisma nr DJG 790-1/14 i nr DJG 7902/14 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze.
Dział 801 "Oświata i wychowanie"
Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe"- przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji
budżetowej w kwocie 15.000 zł na pokrycie kosztów związanych z zawarciem umowy zlecenia w MZS
Nr 1.
Dział 852 "Pomoc społeczna"
Rozdział 85295 "Pozostaładziałalność"- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 95.000zł na
na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PSZS.3146.229.2014 z dnia 29.09.2014r.
Plan budżetu na 2014 rok po zmianach wynosi:
Dochody ogółem – 152 247 151 zł
w tym:
- dochody majątkowe – 32.005.243 zł
- dochody bieżące – 120.241.908 zł
Wydatki ogółem – 149 380 681 zł
w tym:
- wydatki majątkowe – 34.644.025 zł
- wydatki bieżące – 114.736.656 zł
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