UCHWAŁA NR LVIII/468/10
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz.1337 oraz z 2007r. Nr 48
poz. 327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218;Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009r.
Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675), art. 211, ustawy z dnia 27
sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; zmiany z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr
96, poz. 620, Nr 123, poz. 835)
Rada Miasta Bolesławiec u c h w a l a, co następuje :
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2010 r. polegających na:
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 389.692 zł,
- przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 208.802 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie
163.404 zł.
2. Szczegółowe zestawienie zmian określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XLVI/383/09 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 22 grudnia 2009r.
w sprawie budżetu miasta na rok 2010 otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Dokonuje sie zmian w planach finansowych rachunku dochodów własnych i wydatków nimi
finansowanych w dziale 801 "Oświata i wychowanie", polegających na zwiekszeniu planu dochodów i wydatków:
- w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 o kwotę 750 zł,
- w rozdziale 80110 "Gimnazja" w Gimnazjum Samorządowym Nr 3 o kwotę 360 zł.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Miasta
Janina Urszula PiestrakBabijczuk
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Uzasadnienie
do uchwały Nr LVIII/468/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian
w budżecie miasta na 2010r .
Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2010 r. polegających na:
Dział 600 "Transport i łączność"
Rozdział 60053 "Infrastruktura telekomunikacyjna" - dokonuje się zmiany nazwy zadania z "Budowa
infrastruktury szerokopasmowego dostępu do internetu na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec" na "Be Fair Internet jako dobro wspólne".
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”
Rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”
a) przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 19.942 zł, w tym:
- kwota 7.000 zł z zadania „Modernizacja zaplecza ul. Górników 2 do Podgórna 13,15” na zadanie „Zakup pługu
do odśnieżania”,
- kwota 12.942 zł – na pokrycie opłat zwiazanych z komorniczym postępowaniem eksmisyjnym,
b) zmianie nazwy zadania z „Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę zaplecza budynków przy ul.
Marcinkowskiego 6, 8, 10, 12, 14, 16” na „Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę zaplecza
w kwartale ulic Marcinkowskiego, Zygmunta Augusta i Al. Wojska Polskiego w Bolesławcu”
c) przeniesieniu planu wydatków w ramach § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” z zadania
„Modernizacja zaplecza przy ul. Spokojnej 7,7a” - 15.000 zł na zadania:
- „Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie zjazdu przy ul. Tysiąclecia 21” – 9.000 zł,
- „Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę zaplecza w kwartale ulic Marcinkowskiego, Zygmunta
Augusta i Al. Wojska Polskiego w Bolesławcu” – 6.000 zł.
Dział 750 „Administracja publiczna”
Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – przeniesieniu planu wydatków między
paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 60.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków
finansowych na wkład własny w realizowane projekty dofinansowane z Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
Rozdział 75416 „Straż Miejska” – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na organizację
przez Straż Miejską w Bolesławcu w dniu 18 września 2010r. I Turnieju Piłki Siatkowej Straży Miejskich
i Gminnych z terenu Dolnego Śląska (środki pochodzą z rozdziału 75075 „Promocja jednostek samorządu
terytorialnego”).
Dział 758 „Różne rozliczenia”
Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” – zwiększeniu planu dochodów o kwotę 145.750 zł oraz
przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 50.449 zł – niezrealizowane
wydatki niewygasające za 2009r.
Dział 801 „Oświata i wychowanie”
Rozdział 80104 "Przedszkola" - zwiększeniu planu wydatków kwotę 35.000 zł na pokrycie kosztów robót
dodatkowych w ramach zadania "Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 5 przy ul.
Zygmunta Augusta 16b w Bolesławcu".
Rozdział 80110 „Gimnazja” – zwiększeniu planu wydatków kwotę 2.000 zł na uzupełnienie wyposażenia sali
sportowej Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2 (środki pochodzą z rozdziału 92605 „Zadania w zakresie kultury
fizycznej i sportu”).
Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 35.438 zł na
realizację zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Wspieranie realizacji programu wychowawczego szkoły
i programu profilaktyki poprzez kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających rozwojowi indywidualnemu
Id: MRKDZ-BCNDZ-VARRI-MZAJV-IDFTY. Podpisany

Strona 1

i społecznemu” w związku z przyznanymi środkami przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Dział 851 „Ochrona zdrowia”
Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – przeniesieniu planu wydatków miedzy paragrafami
klasyfikacji budżetowej w kwocie 24.000 zł na realizację przez MOPS zadania „Kontynuacja funkcjonowania
Osiedlowego Klubu dla dzieci i Młodzieży przy ul. Kościuszki II”.
Dział 852 „Pomoc społeczna”
Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” – zwiększeniu planu wydatków kwotę 63.000 zł na pokrycie kosztów
pobytu mieszkańców Bolesławca w domach pomocy społecznej.
Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” – zwiększeniu planu wydatków kwotę 3.000 zł na premie i nagrody dla
pracowników Domu Dziennego Pobytu.
Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej" :
a) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 208.504 zł oraz przeniesieniu planu wydatków w kwocie
24.462 zł z rozdziału 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na
realizację projektu systemowego pn. „Działając wykorzystujesz szansę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki,
b ) zwiększeniu planu wydatków kwotę 3.750 zł na pokrycie wydatków związanych z uczestniczeniem
pracowników sektora pomocy społecznej MOPS w 4 spotkaniach Grupy Wymiany Doświadczeń, w ramach
projektu realizowanego przez Związek Miast Polskich.
Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – zwiększeniu planu wydatków kwotę
41.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług opiekuńczych.
Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"
Rozdział 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej - opłaty za korzystanie ze środowiska.
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”
Rozdział 92109 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 31.000 zł na
zwiększenie dotacji podmiotowej dla Bolesławieckiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na pokrycie kosztów
współorganizacji koncertu w ramach Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans (środki pochodzą
z rozdziału 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”).
Dział 926 "Kultura fizyczna i sport"
Rozdział 92604 "Instytucje kultury fizycznej" - przeniesieniu planu wydatków w kwocie 32.670 zł w ramach § 6210
"Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów relizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych zakładów budżetowych" z zadania pn. "Budowa wiaty magazynowej na przechowanie sztucznego
lodowiska" na zdania:
- "Zakup i montaż urządzeń do gry w minigolfa i golfa wraz z ogrodzeniem "- 10.358 zł,
- "Montaż monitoringu OWS i basenów letnich" - 16.676 zł,
- "Zakup i montaż bramy wjazdowej na teren OWS" - 5.636 zł.
Plan budżetu na 2010 r. po zmianach wynosi:
- Dochody 134.520.096 zł
- Wydatki 166.236.679 zł
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/468/10
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
Zalacznik1.xls
Zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta na 2010 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/468/10
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
Zalacznik2.XLS
Zestawienie limitów wydatków z WPI planowanych do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec na 2010
rok
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