ZARZĄDZENIE NR 94/2019
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 19 marca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 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 2018 r.
poz. 994, poz. 1000, poz. 1349,
poz. 1432, poz. 2500), art. 211,
art. 222 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 2077;
Dz. U. z 2018 poz. 62, poz.1000, poz. 1366, poz. 1669, poz.1693, poz. 2354, poz.2500; Dz.U. z 2019 r.
poz.303, poz.326) oraz § 15 pkt 3 uchwały Nr IV/35/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 9 stycznia
2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2019 r.
zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuję zmian w budżecie miasta na 2019 r. polegających na:
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 4.022 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 17 300 zł,
2. Szczegółowe zestawienie zmian w planach dochodów określa załącznik Nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
3. Szczegółowe zestawienie zmian w planach wydatków określa załącznik Nr 2 do niniejszego
zarządzenia.
3. Plan dochodów po zmianach wynosi 184 210 725 zł, z tego:
- dochody bieżące 162 292 932 zł,
- dochody majątkowe 21 917 793 zł.
4. Plan wydatków po zmianach wynosi 179 384 603,28 zł, z tego:
- wydatki bieżące 160 808 421,28 zł,
- wydatki majątkowe 18 576 182 zł.
§ 2. Dokonuję zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na zwiększeniu planu
dochodów i wydatków o kwotę 4 022 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji
Publicznej.

Prezydent Miasta
Piotr Roman
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 94/2019
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 19 marca 2019 r.

Plan dochodów na 2019 rok
Dział

Rozdział

Treść

Paragraf

751

75109

2010

852
85219

2010

Kwota

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa

570,00

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz
referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

570,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami

570,00

Pomoc społeczna

3 452,00

Ośrodki pomocy społecznej

3 452,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami

3 452,00

RAZEM

4 022,00
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 94/2019
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 19 marca 2019 r.

Plan wydatków na 2019 rok
Treść

Dział Rozdział Paragraf
751
75109

4300

Wartość

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa

570,00

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie

570,00

Zakup usług pozostałych

570,00

Pomoc społeczna
Ośrodki wsparcia

3 452,00
0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 600,00

4270

Zakup usług remontowych

4 700,00

4300

Zakup usług pozostałych

852
85203

-8 300,00

Ośrodki pomocy społecznej

3 452,00

3110

Świadczenia społeczne

3 401,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

85219

853
85334
4170
85395
4170

51,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pomoc dla repatriantów

0,00
9 000,00

Wynagrodzenia bezosobowe

9 000,00

Pozostała działalność

-9 000,00

Wynagrodzenia bezosobowe

-9 000,00
Razem:
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 94/2019
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 19 marca 2019 r.

Zestawienie zmian w planie dochodów zadań zleconych w budżecie miasta na 2019 rok
Dział

Rozdział

Treść

Paragraf

Przed zmianą

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

751

75109

2010

85219

2010

Po zmianie

7 787,00

570,00

8 357,00

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

0,00

570,00

570,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

0,00

570,00

570,00

Pomoc społeczna

852

Zmiana

1 431 093,00

3 452,00

1 434 545,00

Ośrodki pomocy społecznej

5 764,00

3 452,00

9 216,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

5 764,00

3 452,00

9 216,00

Razem:

29 144 240,00

4 022,00

29 148 262,00
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Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 94/2019
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 19 marca 2019 r.
Zestawienie zmian w planie wydatków zadań zleconych w budżecie miasta na 2019 rok
Dział

Rozdział

Paragraf

751

Treść
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz
referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

75109
4300

Zakup usług pozostałych
Pomoc społeczna

852

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

7 787,00

570,00

8 357,00

0,00

570,00

570,00

0,00

570,00

570,00

1 431 093,00

3 452,00

1 434 545,00

Ośrodki pomocy społecznej

5 764,00

3 452,00

9 216,00

3110

Świadczenia społeczne

5 679,00

3 401,00

9 080,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

85,00

51,00

136,00

29 144 240,00

4 022,00

29 148 262,00

85219

Razem:
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Uzasadnienie
do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 94/2019 z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie zmian
w budżecie miasta na 2019 r.
Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2019 rok polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 4 022 zł, z tego:
a) w dziale 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa„ rozdziale 75109 "Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie" w kwocie
570 zł na realizację zadań bieżących z zakresu admnistracji rządowej - zgodnie z pismem nr DJG 8045/19 z dnia 15.03.2019 r. w związku z przekazaniem dokumentów z głosowania w wyborach
samorządowych do właściwego miejscowo archiwum państwowego,
b) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" w kwocie 3.452 zł
z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.50.2019.KR z 4.03.2019 r.
2) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie
17.300 zł, z tego:
a) w dziale 852 „Pomoc społeczna”:
- rozdziale 85203 „Osrodki wsparcia" w kwocie 8.300 zł na pokrycie kosztów awarii instalacji wodnokanalizacyjnej oraz wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za wykonywanie zajęć z podopiecznymi
w Dziennym Domu Senior+ realizowanych do miesiąca czerwca 2019 r.,
b) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" w kwocie 9.000 zł w związku
z opieką nad repatriantami przebywającymi na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec.
Prezydent Miasta
Piotr Roman
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