ZARZĄDZENIE NR 148/2017
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) art. 211, art 222,
art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, zm.
Dz.U. z 2016 r. poz. 1948 , poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659) oraz § 15 tiret 2 uchwały Nr
XXXI/315/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2017 r.
zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuję zmian w budżecie miasta na 2017 r. polegających na:
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 36.000 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 5.000 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 89.640 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.000 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie
10.400 zł.
2. Szczegółowe zestawienie zmian określa załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Plan dochodów po zmianach wynosi 178.195.910 zł, z tego:
- dochody bieżące 146.960.643 zł,
- dochody majątkowe 31.235.267 zł.
4. Plan wydatków po zmianach wynosi 178.670.270 zł, z tego:
- wydatki bieżące 140.702.424 zł,
- wydatki majątkowe 37.967.846 zł.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta
Piotr Roman
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Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
/2017
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia
maja 2017 r.

Plan dochodów na 2017 rok
Dział
852

Treść

Rozdział Paragraf

Pomoc społeczna
85216

Zasiłki stałe

36 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych)
RAZEM
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Kwota
36 000,00

36 000,00

36 000,00
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Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
/2017
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia maja 2017 r.

Plan wydatków na 2017 rok
Dział

Rozdział
63003

Wartość

Treść

Paragraf

630

Turystyka

6 000,00

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

6 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4300

Zakup usług pozostałych

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

700
70004
4270
750
75023
4010
758
75818

4 400,00
- 3 400,00
6 000,00
- 1 000,00

Gospodarka mieszkaniowa

5 000,00

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

5 000,00

Zakup usług remontowych

5 000,00

Administracja publiczna

89 640,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

89 640,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

89 640,00

Różne rozliczenia

- 100 640,00

Rezerwy ogólne i celowe

- 100 640,00
- 94 640,00

4810

Rezerwy

6800

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

- 6 000,00

Pomoc społeczna

36 000,00

Zasiłki stałe

36 000,00

Świadczenia społeczne

36 000,00

852
85216
3110

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

900
90002

0,00
0,00

Gospodarka odpadami
4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4300

Zakup usług pozostałych

6 000,00
- 6 000,00
Razem:
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UZASADNIENIE
do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 148/2017 z dnia

maja 2017 roku w sprawie zmian w

budżecie miasta na 2017 r.
Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2017 rok polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 36.000 zł:
- w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85216 "Zasiłki stałe„ o kwotę 36.000 zł na
dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FBBP.3111.137.2017 KR z dnia 10 maja 2017 r.
2) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 5.000 zł:
- w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki
mieszkaniowej" na wykonanie renowacji posadzki kamiennej (granitowej) w lokalu użytkowym przy
ul. Rynek 19-21.
3) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 89.640 zł:
- w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin" na odprawy emerytalne
pracowników Urzędu Miasta,
4) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.000 zł:
- w dziale 630 "Turystyka" rozdziale 63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" na
wykonanie prac związanych z uruchomieniem Punktu Informacji Turystycznej - sieć komputerowa.
5) przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.400 zł,
z tego:
a) w dziale 630 "Turystyka" rozdziale 63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" w
kwocie 4.400 zł w związku z przygotowaniem i uruchomieniem w Bolesławcu Punktu Informacji
Turystycznej,
b) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska„ rozdziale 90002 "Gospodarka
odpadami" w kwocie 6.000 zł w związku z planowanym cyklem warsztatów edukacyjnych w zakresie
prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych.
Prezydent Miasta
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