UCHWAŁA NR VIII/48/11
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 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, Nr 40 poz.230), art. 211,
art. 217 ust. 1 oraz art. 222 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, Nr 257
poz.1726.)
Rada Miasta Bolesławiec u c h w a l a, co następuje :
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2011 r. polegających na:
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 276.046 zł
- przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 303.192 zł
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie
1.189.145 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 150.000 zł
2. Szczegółowe zestawienie zmian określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmiany w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin" w paragrafie
6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" polegającej na przeniesieniu kwoty 17.600 zł z zadania pn.
"Modernizacja wentylacji biurowca" na zadanie pn. "Wymiana wewnętrznych linii zasilających instalację
elektryczną w budynku biurowca".
§ 3. Załącznik Nr 14 do uchwały Nr IV/14/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie
budżetu miasta na rok 2011 otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz
wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2011 rok polegającej na zwiększeniu
wydatków o kwotę 6.500 zł w dziale 900, rozdziale 90095, paragrafie 4300 z przeznaczeniem na realizację zadania
"Edukacja mieszkańców miasta Bolesławiec w zakresie gospodarki odpadami".
2. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/14/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2010r. otrzymuje
brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
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Uzasadnienie
do uchwały Nr VIII/ /11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie
miasta na 2011r.
Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2011r. polegających na:
Dział 600 „Transport i łączność ”
Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy ” zwiększeniu planu dochodów o kwotę 55.898 zł i planu wydatków
o kwotę 58.840 zł w związku z decyzją o przyznaniu dofinansowania projektu pn. „Analiza warunków ramowego
publicznego transportu zbiorowego w trójstyku państw” złożonego w ramach Wspólnego Funduszu Małych
Projektów Polska – Saksonia 2007 – 2013 w Euroregionie Nysa.
Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe ” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 150.000 zł na zadanie pn.
„Przebudowa drogi Nr 2323D ul. Staroszkolna w Bolesławcu” – środki pochodzą z rezerwy na inwestycje i zakupy
inwestycyjne.
Rozdział 60053 „Infrastruktura telekomunikacyjna ” przeniesieniu planu dochodów między paragrafami
klasyfikacji budżetowej w kwocie 250.123 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w zakresie środków na
dofinansowanie inwestycji własnych gminy pozyskanych z budżetu środków europejskich na zadanie "Be - Fair" .
Dział 630 „Turystyka ”
Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ” przeniesieniu planu dochodów między
paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 53.069 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w zakresie
środków na dofinansowanie inwestycji własnych gminy pozyskanych z budżetu środków europejskich na zadanie
"Bolesławiecka Informacja Turystyczna" .
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”
Rozdział 70095 „Pozostała działalność ”przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji
budżetowej w kwocie 1.000.000 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki –
Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Bolesławcu na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Gdańskiej
w Bolesławcu.
Dział 750 „Administracja publiczna ”
Rozdział 75022 „Rady gmin ” przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
w kwocie 1.520 zł w związku z kosztami szkolenia dla radnych Rady Miasta Bolesławiec.
Rozdział 75023 „Urzędy gmin ” – zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 469 zł w związku
z otrzymanym odszkodowaniem za zalanie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i koniecznością pokrycia
kosztów prac remontowo-malarskich związanych z usunięciem szkód oraz zwiększeniu planu wydatków o kwotę
25.000 zł na opłaty i koszty związane z prowadzonymi postepowaniami sądowymi.
Dział 758 "Różne rozliczenia "
Rozdział 75814 "Różne rozliczenia finansowe" zwiększeniu planu dochodów w związku z niewykorzystaniem
wydatków niewygasających za 2010r.
Dział 801 „Oświata i wychowanie ”
Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe ” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 180.000 zł na remont dachu Szkoły
Podstawowej nr 3 – środki pochodzą z rozdziału 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” oraz
przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 342 zł na wypłatę
dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 2.
Rozdział 80195 „Pozostała działalność” - zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 4.672 zł na realizację
Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych MKiD „Śpiewająca Polska” realizowanego przez Miejski
Zespół Szkół nr 2 (kwota 2.336 zł) oraz Gimnazjum Samorządowe nr 2 (kwota 2.336 zł)
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza ”
Rozdział 85401 „Świetlice szkolne ” przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
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w kwocie 783 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 2.
Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów ” zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 187.065 zł
zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.4B.2011 z dnia 24 marca 2011r. na
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e
ustawy o systemie oświaty.
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ”
Rozdział 90095 „Pozostała działalność ” :
a) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 22.980 zł w związku z otrzymaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Edukacja mieszkańców miasta Bolesławiec
w zakresie gospodarki odpadami”,
b) przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.500 zł z zadania
inwestycyjnego pn. "Wykonanie inwntaryzacji przyrodniczej miasta Bolesławiec" na zadanie pn. „Edukacja
mieszkańców miasta Bolesławiec w zakresie gospodarki odpadami”
. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ”
Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ” zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 180.000 zł
w związku z mniejszą kwotą przyznanych dotacji na remont elewacji w Rynku.”
Plan budżetu na 2011 r. po zmianach wynosi:
- Dochody 148.351.883 zł
- Wydatki 145.661.414 zł
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/48/11
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Zalacznik1.xls
Zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta na 2011r.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/48/11
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Zalacznik2.XLS
Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec w roku 2011
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/48/11
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Zalacznik3.XLS
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony
środowiska i gospdarki wodnej na 2011 rok

Przewodniczący Rady Miasta
Józef Pokładek
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