ZARZĄDZENIE NR 56/2018
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 6 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 211,
art. 222 i
art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077) oraz §
15 tiret drugie uchwały Nr XLII/443//2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie
budżetu miasta na 2018 r.
zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuję zmian w budżecie miasta na 2018 r. polegających na:
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej na udział własny w projektach i programach
pomocowych w kwocie 3.151 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 327.564 zł.
2. Szczegółowe zestawienie zmian w planach wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
3. Plan dochodów po zmianach wynosi 182.879.492 zł, z tego:
- dochody bieżące 154.683.424 zł,
- dochody majątkowe 28.196.068 zł.
4. Plan wydatków po zmianach wynosi 191.688.172 zł, z tego:
- wydatki bieżące 151.598.523 zł,
- wydatki majątkowe 40.089.649 zł.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta
Piotr Roman
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Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
/2018
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia marca 2018 r.

Plan wydatków na 2018 rok
Dział
758

Rozdział

4810

Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwy

6800

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

4019
4119
4129
4309

Oświata i wychowanie
Pozostała działalność
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup usług pozostałych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych

75818

801
80195

6069

Wartość
- 330 715,00
- 330 715,00
- 3 151,00

Treść

Paragraf

- 327 564,00
330 715,00
330 715,00
625,00
108,00
18,00
2 400,00
327 564,00
Razem:
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UZASADNIENIE
do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 56/2018 z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie zmian w
budżecie miasta na 2018 r.
Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2018 rok polegających na:
1) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej na udział własny w projektach i programach
pomocowych w kwocie 3.151 zł, z tego:
a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80195 "Pozostała działalność" w kwocie 3.151 zł
na zapewnienie udziału własnego na realizację projektu pn. "Modernizacja pracowni cyfrowych w 9
szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia„ w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
2) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 327.564 zł, z
tego:
a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80195 "Pozostała działalność" w kwocie 327.564 zł
na zapewnienie udziału własnego na realizację projektu pn. "Modernizacja pracowni cyfrowych w 9
szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia„ w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
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