ZARZĄDZENIE NR 239/2015
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zmiany: Dz.U. z 2013 r. poz.645 i 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i 1072),
art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiany:
Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z r. 2015 poz. 532)
oraz § 15 tiret 2 uchwały Nr II/29/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie
budżetu miasta na rok 2015
zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuję zmian w budżecie miasta na 2015 r. polegających na :
1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 115.210 zł.
2. Szczegółowe zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych określa załącznik do
niniejszego zarządzenia.
3. Plan dochodów po zmianach wynosi 150.581.357 zł, z tego:
- dochody bieżące 119.902.102 zł,
- dochody majątkowe 30.679.255 zł.
4. Plan wydatków po zmianach wynosi 144.888.376,48 zł, z tego:
- wydatki bieżące 117.518.122,48 zł,
- wydatki majątkowe 27.370.254 zł.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Bolesławiec
Piotr Roman
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Załącznik
do Zarządzenia Nr
/2015
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia
czerwca 2015r.

Zestawienie
zmian w planie dochodów i wydatków
w budżecie miasta na 2015 rok
w złotych
Dz.

Rozdz.

§

1

2

3

851
85195

Wyszczególnienie
4
Ochrona zdrowia
Pozostała działalność

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizacje zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami

Dochody
Wydatki
Zwiększenie Zmniejszenie Zwiększenie Zmniejszenie
5
6
7
8
2 210
2 210

85295

Pomoc społeczna
Pozostała działalność
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin

2 210

113 000
113 000
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113 000
113 000

113 000

3110 Świadczenia społeczne

OGÓŁEM

2 210

2 210

4300 Zakup usług pozostałych

852

2 210

113 000

115 210

115 210
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Uzasadnienie
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 239/2015 z dnia 30czerwca 2015r.w sprawie zmian
w budżecie miasta na 2015r.
Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2015 r. polegających na:
Dział 851 „Ochrona zdrowia”
Rozdział 85195 „Pozostała działalność"zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 2.210 zł
zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.144.2015.MJ/2 z dnia 26 czerwca 2015r. na
refundację kosztów decyzji wydanych w I kwartale 2015 roku przez gminy w sprawach
świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa
w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, potwierdzających prawo do świadczeń
opieki zdrowotnej, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych.
Dział 852 „Pomoc społeczna"
Rozdział 85295 "Pozostała działalność"zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 113.000 zł
zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.146.2015.MJ z dnia 22 czerwca 2015r. na
dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ustanowionego uchwałą nr 221 Rady Ministrów
z dnia 10 grudnia 2013r. (M.P. z 2013 r., poz. 1024).
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