ZARZĄDZENIE NR 246/2019
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 12 sierpnia 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 506) oraz art. 211, art. 222 i art. 257 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 869) 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:
- przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 40 200 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie
119.808 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.
4. Plan dochodów po zmianach wynosi 187 485 891 zł, z tego:
- dochody bieżące 165 068 374 zł,
- dochody majątkowe 22 417 517 zł.
5. Plan wydatków po zmianach wynosi 182 819 298,38 zł, z tego:
- wydatki bieżące 162 202 293,28 zł,
- wydatki majątkowe 20 617 005,10 zł.
§ 2. Przenoszę plan wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80104 "Przedszkola"
w paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 34.000 zł z zadania
"Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe" na zadanie "Przebudowa
bloku żywieniowego przy MPP nr 1 w Bolesławcu”.
§ 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 246/2019
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 12 sierpnia 2019 r.

Plan dochodów na 2019 rok
Dział

Rozdział

Treść

Paragraf

750
75023

2057

2059

6207

6209

Zmiana

Administracja publiczna

0,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

0,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

Razem:
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- 34 363,00

- 5 837,00

34 363,00

5 837,00

0,00
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 246/2019
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 12 sierpnia 2019 r.
Plan wydatków na 2019 rok
Dział

Rozdział

Treść

Paragraf

750

Zmiana
0,00

Administracja publiczna
75023
4117
4119

852
85202
4330
85214
3110
85215
3110
921
92105
4300
92109
2800

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od
innych jednostek samorządu terytorialnego
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Świadczenia społeczne
Dodatki mieszkaniowe
Świadczenia społeczne
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostałe zadania w zakresie kultury
Zakup usług pozostałych
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych

Razem:
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0,00
1,00
-1,00
0,00
27 807,00
27 807,00
62 000,00
62 000,00
-89 807,00
-89 807,00
0,00
-30 000,00
-30 000,00
30 000,00
30 000,00

0,00
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Uzasadnienie
do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 246/2019 z dnia 12 sierpnia 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 dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 40.200 zł,
z tego:
a) 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)"
w kwocie 40.200 zł na zadaniu "E-aktywni mieszkańcy Miasta Bolesławiec".
2) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie
119.808 zł, z tego:
a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)" w kwocie 1 zł na zadaniu "E-aktywni mieszkańcy Miasta Bolesławiec".
b) w dziale 852 "Pomoc społeczna":
- rozdziale 85202 "Domy Pomocy Społecznej" w kwocie 27.807 zł z przeznaczeniem na odpłatności
za pobyt mieszkańca gminy w domach pomocy społecznej (środki pochodzą z rozdziału 85215 "Dodatki
mieszkaniowe"),
- rozdziale 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe" w kwocie 62.000 zł w celu zabezpieczenia zwiększonych wydatków (środki
pochodzą z rozdziału 85215 "Dodatki mieszkaniowe").
c) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92109 "Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby" w kwocie 30.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zorganizowanie
54 Miedzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans (środki pochodzą z rozdziału 92105 "Pozostałe
zadania z zakresu kultury").
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