UCHWAŁA NR LXII/519/10
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 10 listopada 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 oraz art. 217 ust.
1 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, Nr 152, poz. 1020.)
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 931.928 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie
463.406 zł.
2. Szczegółowe zestawienie zmian określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmian w planach finansowych szkół podstawowych, gimnazjów w zakresie działu 801
"Oświata i wychowanie" zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Załącznik Nr 16 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 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Dokonuje się zmian w planach finansowych rachunku dochodów własnych i wydatków nimi
finansowanych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków w:
- w dziale 801 "Oświata i wychowanie" , rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" w Miejskim Zespole Szkół nr
2 o kwotę 3.000 zł,
- w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 8.000 zł.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 7. 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 LXII/ 519 /10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie
miasta na 2010r.
Dokonuje się zmian w budzecie miasta na 2010r. polegających na:
Dział 400 "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę"
Rozdział 40002 "Dostarczanie wody" zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 75.000 zł na zadaniu "Uzbrojenie
terenów w sieć wodociągową w okolicy ul. Jaśminowej" i przeznaczenie środków na zadanie "Oczyszczanie
ścieków w Bolesławcu ISPA - wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz dostosowanie istniejącej kanalizacji
deszczowej w ulicy Zabobrze w Bolesławcu" - dział 900, rozdział 90001.
Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”
Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na postawie
ustaw” – zwiększeniu planu dochodów o kwotę 275.294 zł z tytułu zwiększonych wpłat na podatek od czynności
cywilnoprawnych.
Dział 757 „Obsługa długu publicznego”
Rozdział 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę
samorządu terytorialnego” - zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 163.000 zł w związku z terminowymi
wpłatami przez TBS kredytów poręczonych przez Gminę Miejską Bolesławiec.
Dział 801 „Oświata i wychowanie ”
Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 524.498 zł na wynagrodzenia
i pochodne dla nauczycieli, na pokrycie kosztów udziału uczniów w zajęciach sportowych na lodowisku,
zmniejszeniu o kwotę 31.300 zł z tytułu dotacji dla szkół niepublicznych oraz przeniesieniu kwoty 60.000 zł
z zadania "Budowa sali gimnastycznej przy MZS Nr 2" na zadanie " Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu - ISPA
wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz dostosowanie istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy Zabobrze
w Bolesławcu " dział 900, rozdział 90001 .
Rozdział 80110 "Gimnazja" - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 592.230 zł z przeznaczeniem na
wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, na zajęcia sportowe na lodowisku dla uczniów oraz na zwiększenie
dotacji w kwocie 17.500 zł dla niepublicznych gimnazjów.
Dział 852 "Pomoc społeczna" Rozdzdiał 85203 "Ośrodki wsparcia" zmniejszeniu planu dochodów i wydatków
o kwotę 8.000 zł. Dochody i wydatki dotyczą planu finansowego rachunku dochodów własnych i wydatków nimi
finansowanych .
Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"
Rozdział 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód " przeniesieniu planu wydatków w kwocie 61.000 zł
z zadania "Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w okolicy ul. Jaśminowej" na zadanie "Oczyszczanie ścieków
w Bolesławcu - ISPA wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz dostosowanie istniejącej kanalizacji deszczowej
w ulicy Zabobrze w Bolesławcu.
Rozdział 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji
budżetowej w kwocie 65.000 zł z zadania "Doświetlenie przejść dla pieszych" na zakup energii elektrycznej dla
potrzeb funkcjonowania oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnych .
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”
Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększeniu planu dochodów o kwotę 664.634 zł
z tytułu wpływu środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego za zrealizowane wydatki na zadaniu "Centrum
Kulturalno-Edukacyjne w Bolesławcu, I etap Budowa Bolesławieckiego Ośrodka Kultury - Międzynarodowe
Centrum Ceramiki".
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Plan budżetu na 2010 r. po zmianach wynosi:
- Dochody 128.148.929 zł
- Wydatki 161.985.512 zł
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXII/519/10
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 10 listopada 2010 r.
Zalacznik1.xls
Zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta na 2010 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII/519/10
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 10 listopada 2010 r.
Zalacznik2.xls
Zestawienie zmian w planach finansowych szkół podstawowych i gimnazjów
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXII/519/10
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 10 listopada 2010 r.
Zalacznik3.XLS
Zestawienie limitów wydatków z WPI planowanych do realizacji przez gminę miejską Bolesławiec na 2010
rok
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXII/519/10
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 10 listopada 2010 r.
Zalacznik4.XLS
Zestawienie wydatków WPI na inwestycję "Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu - ISPA" do realizacji przez
Gminę Miejską Bolesławiec na 2010 rok
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