ZARZĄDZENIE NR 433/2014
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 27 listopada 2014 r.
w sprawie autopoprawek do projektu budżetu miasta na 2014 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2013r. poz. 594; zmiany: Dz. U. z 2013r. poz. 645 i 1318; z 2014 r. poz. 379 i 1072),
art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885,
zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379,911 i 1146) oraz §3 uchwały Nr LVIII/467/10
Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej zmienionej uchwałą Nr LIX/491/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr
LVIII/467/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem
uchwały budżetowej
zarządzam, co następuje:
§ 1. Do projektu uchwały Rady Miasta Bolesławiec w sprawie budżetu miasta na 2015 r.
wprowadzam następujące autopoprawki:
1. w § 10:
- w ust. 1 kwotę „384.681” zastępuje się kwotą „378.329”,
- w ust. 2 kwotę „2.145.750” zastępuje się kwotą „2.152.102” oraz zapis
zapisem „1,53 %",

„1,52%” zastępuje się

- w ust. 2, pkt 2.2. kwotę „355.750” zastępuje się kwotą „362.102”.
2. W uzasadnieniu do uchwały budżetowej:
- na str.13 w wierszu 5 pod tabelą kwotę „43.095.2013,78” zastępuje się kwotą „43.095.213,78”.
3. W załączniku Nr 11 "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy
zagranicznej" w poz.II 2.1. „Razem wydatki 2015r.” kwotę „219.972” zastępuje się kwotą „ 220.000”
oraz kwotę „425.028” zastępuje się kwotą „425.000”.
§ 2. Zobowiązuję Skarbnika Miasta do ujednolicenia tekstu uchwały budżetowej Rady Miasta
z uwzględnieniem autopoprawek wymienionych w § 1.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 433/2014 z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie
autopoprawek do projektu budżetu miasta na 2014r.
Autopoprawki dotyczą błędów pisarskich w treści uchwały w sprawie budżetu miasta na
2015 rok, uzasadnieniu oraz w załączniku nr 11.
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