ZARZĄDZENIE NR 29/2019
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 25 stycznia 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 i 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 i z 2018 poz. 62, poz.1000, poz. 1366,
poz. 1669, poz.1693, 2354 i 2500) oraz §
15 pkt 3 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 2019 r. polegających na:
- przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 102.928 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy na iwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 13.653 zł.
2. Szczegółowe zestawienie zmian w planach wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
3. Plan dochodów po zmianach wynosi 184.002.623 zł, z tego:
- dochody bieżące 162.484.830 zł,
- dochody majątkowe 21.517.793 zł.
4. Plan wydatków po zmianach wynosi 179.176.501,28 zł, z tego:
- wydatki bieżące 161.070.029,28 zł,
- wydatki majątkowe 18.106.472 zł
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji
Publicznej.

Prezydent Miasta
Piotr Roman
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Załącznik do zarządzenia Nr 29/2019
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 25 stycznia 2019 r.
Plan wydatków na 2019 rok
Dział Rozdział
600

Paragra
f

60095

Treść

Wartość

Transport i łączność
Pozostała działalność

0,00
0,00

4118

Składki na ubezpieczenia społeczne

12 077,00

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 132,00

4128

Składki na Fundusz Pracy

1 206,00

4129

Składki na Fundusz Pracy

213,00

4178

Wynagrodzenia bezosobowe

74 205,00

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

13 095,00

4308

Zakup usług pozostałych

-87 488,00

4309

Zakup usług pozostałych

-15 440,00

Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe

-13 653,00
-13 653,00

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

-13 653,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Biblioteki

13 653,00
13 653,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

13 653,00

758
75818
6800
921
92116
6050

Razem:
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UZASADNIENIE
do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr

/2019 z dnia

stycznia 2019 roku w sprawie zmian

w budżecie miasta na 2019 r.
Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2019 rok polegających na:
1) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie
102.928 zł, z tego:
a) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60095 "Pozostała działalność" w kwocie 102.928 zł
w związku z urealnieniem montażu finansowego zadania pn. "TEN-T pasażerskie połączenia
transportowe granicznych regionów/TRANS-BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w
Bolesławcu".
2) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy inwestycyjnej i na zakupy inwestycyjne w kwocie 13.653 zł,
z tego:
a) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92116 "Biblioteki" w kwocie
13.653 zł na zadanie "Zabudowa blatów w pomieszczeniu multimedialnym w Centrum Wiedzy Miejska Biblioteka Publiczna"
Prezydent Miasta
Piotr Roman
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