UCHWAŁA NR XIII/87/11
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 31 sierpnia 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, 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 578.719 zł,
 przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej na finansowanie inwestycji w kwocie 300.000 zł,
 przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie
56.143 zł.
2. Szczegółowe zestawienie zmian określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmian:
1. w dziale 600 "Transport i łączność", rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" w ramach § 6050 "Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych" polegających na przeniesieniu kwoty 10.000 zł z zadania "Budowa parkingu
ul. BuczkaCicha" na zadanie "Budowa drogi ul. Herberta".
2. w dziale 750 "Administracja publiczna", rozdziale 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)"
w § 6060 "Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych" polegających na przeniesieniu kwoty 6.765 zł
z zadania "Zakup dodatkowego sprzętu komputerowego" na zadanie "Zakup kopiarki wielofunkcyjnej".
§ 3. Dokonuje się zmian w planach finansowych dochodów rachunku dochodów wlasnych i wydatków nimi
finansowanych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w dziale
801 "Oświata i wychowanie", w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 1.083 zł
§ 4. Załącznik Nr 13 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.
§ 5. 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 3 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
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Uzasadnienie
do uchwały Nr XIII/87/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 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 60016 „Drogi publiczne i gminne” – przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji
budżetowej w kwocie 15.000 zł, w tym:
 14.280 zł na zadaniu „Przebudowa ul. Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr
4”,
 720 zł zwiększenie na zadaniu „Budowa drogi w Bolesławieckiej Strefie Aktywności Gospodarczej łącznika ul.
Kościuszki – boczna i Przemysłowa” (środki pochodzą z zadania „Przebudowa ul. Zabobrze w Bolesławcu jako
drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4”)
Dział 750 „Administracja publiczna”
Rozdział 75023 „Urzędy gmin”:
a) zwiększeniu planu o kwotę 40.978 zł z tytułu zwrotu kosztów sądowych sygn. akt. I FSK 11561157/10 I FSK
12041205/ I FSK 1396/10 – dotyczy podatku VAT od ISPY,
b) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 967 zł z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu
przedmiotu umowy na opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej w ramach zadania wykonanie stelaża
pod baner na biurowcu wraz z projektem.
Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”
Rozdział 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków
i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" – zwiększeniu planu dochodów o kwotę
200.000 zł w wyniku zwiększenia planowanych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych .
Dział 758 „Różne rozliczenia”
Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” – zwiększeniu planu dochodów o kwotę 140.477 zł w związku
z niewykorzystaniem wydatków niewygasających za 2010r.
Dział 801 „Oświata i wychowanie”
Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 10.488 zł na realizację przez
MPP Nr 7 projektu „Transgraniczne przedszkolaki razem bawią się i uczą”.
Dział 803 „Szkolnictwo wyższe”
Rozdział 80395 „Pozostała działalność” – przeniesieniu planu wydatków miedzy paragrafami klasyfikacji
budżetowej w kwocie 5.000 zł na dofinansowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Dział 852 „Pomoc społeczna”
Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” :
a) przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 23.143 zł na realizację
projektu „Działając wykorzystujesz szansę” – środki pochodzą z rozdziału 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”,
b) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 197.264 zł ma realizację projektu „Działając wykorzystujesz
szansę”,
c) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 670.000 zł na zadaniu „Budowa domu pomocy społecznej w Bolesławcu”
na sfinansowanie niezbędnych zakupów sprzętu i wyposażenia umożliwiającego uruchomienie Domu Pomocy
Społecznej z dniem 01 stycznia 2012r. (środki w kwocie 300.000 zł pochodzą z rezerwy celowej na finansowanie
inwestycji).
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Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"
Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”  przeniesieniu planu wydatków między paragrafami
klasyfikacji budżetowej w kwocie 13.000 zł dla Parafii p.w. NMP i św. Mikołaja z siedzibą przy ul. Kościelnej 3 na
dofinansowanie XV Bolesławieckich Dni Kultury Chrześcijańskiej (podmiot wyłoniony w drodze konkursu)
Plan budżetu na 2011r. po zmianach wynosi :
Dochody ogółem  149.249.693 zł
w tym:
 dochody majątkowe  46.702.163 zł
 dochody bieżące  102.547.530 zł
Wydatki ogółem  146.559.224 zł
w tym:
 wydatki majątkowe  44.671.883 zł
 wydatki bieżące  101.887.341 zł

Przewodniczący Rady Miasta
Józef Pokładek
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/87/11
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1.xls
Zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta na 2011 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/87/11
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
Zalacznik2.xls
Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/87/11
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
Zalacznik3.XLS
Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec w roku 2011
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