ZARZĄDZENIE NR 240/2015
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 1 lipca 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 i art. 222 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)
zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuję zmian w budżecie miasta na 2015 r. polegających na :
1) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 92.150 zł,
2) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 60.000 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
lipca 2015r.

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

Rozdz.

§

1

2

3

600
60016

Wyszczególnienie
4
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne

6610 Dotacje celowe przekazne gminie na inwestycje i
zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
758
75818

900
90095

Dochody
Wydatki
Zwiększenie Zmniejszenie Zwiększenie Zmniejszenie
5
6
7
8
60 000
60 000

60 000

Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
4810 Rezerwa ogólna
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

152 150
152 150
92 150
60 000

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Pozostała działalność
4170 Wynagrodzenia bezosobowe

92 150

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

63 150

4260 Zakup energii

11 000

92 150
8 000

4300 Zakup usług pozostałych

4 000

4430 Różne opłaty i składki

6 000

OGÓŁEM
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Uzasadnienie
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr
w budżecie miasta na 2015r.

/2015 z dnia

lipca 2015r. w sprawie zmian

Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2015 r. polegających na:
Dział 600 „Transport i łączność"
Rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne" - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 60.000 zł na zadanie
"Przebudowa drogi nr 18 w Bolesławcu" na mocy porozumienia z Gminą Bolesławiec - (środki pochodzą
z rezerwy celowej). Uchwała Nr X/145/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Wiejską Bolesławiec, w celu wspólnej realizacji
inwestycji drogowej pod nazwą: "Przebudowa drogi nr 18 w Bolesławcu".
Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"
Rozdział 90095 "Pozostała działalność" zwiększeniu planu wydatków o kwotę 92.150 zł w związku
z przejęciem w zarząd trwały z dniem 01.07.2015 roku zbiornika małej retencji wodnej wraz z basenem
i urządzeniami sportowo-rekreacyjno-turystycznymi przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu (zakup
urządzeń i wyposażenia, przygotowanie obiektu do otwarcia oraz jego bieżące utrzymanie - środki
pochodzą z rezerwy ogólnej).
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