ZARZĄDZENIE NR 261/2020
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 r.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 poz.713), art. 211, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020; Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), §
13 uchwały Nr XIV/162/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu
miasta na 2020 r. oraz art. 15zn. i art 15zo pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r poz. 374, 567, 568, 695 i 875)
zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuję zmian w budżecie miasta na 2020 r. polegających na:
᠆ zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 94 282 zł,
᠆ przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej
w kwocie 9 574 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 226 054 791,12 zł, z tego:
᠆ dochody bieżące 197 721 338,13 zł,
᠆ dochody majątkowe 28 333 452,99 zł.
5. Plan wydatków po zmianach wynosi 219 559 963,72 zł, z tego:
᠆ wydatki bieżące 196 671 218,72 zł,
᠆ wydatki majątkowe 22 888 745 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 Nr 1 do zarządzenia Nr 261/2020
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Plan dochodów na 2020 rok
Dział
854

Rozdział Paragraf

85415
2030

Treść
Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwota
8 116,00

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

8 116,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)

8 116,00

Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury fizycznej

86 166,00
86 166,00

2058

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

81 379,00

2059

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

4 787,00

RAZEM

94 282,00

926

92605
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 261/2020
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
Plan wydatków na 2020 rok
Dział Rozdział Paragraf

854
85415
3240
921
92105
4300
926
92605

Treść
Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wartość
8 116,00
8 116,00

Stypendia dla uczniów

8 116,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostałe zadania w zakresie kultury

-9 574,00
-9 574,00

Zakup usług pozostałych

-9 574,00

Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury fizycznej

95 740,00
95 740,00

4178

Wynagrodzenia bezosobowe

5 525,00

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

975,00

4198

Nagrody konkursowe

6 273,00

4199

Nagrody konkursowe

1 107,00

4218

Zakup materiałów i wyposażenia

3 723,00

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

657,00

4308

Zakup usług pozostałych

62 169,00

4309

Zakup usług pozostałych

10 971,00

4388

Zakup usług obejmujacych tłumaczenia

2 414,00

4389

Zakup usług obejmujacych tłumaczenia

426,00

4428

Podróże służbowe zagraniczne

255,00

4429

Podróże służbowe zagraniczne

45,00

4438

Różne opłaty i składki

1 020,00

4439

Różne opłaty i składki

180,00
Razem:
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Uzasadnienie
do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 261/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian
w budżecie miasta na 2020 r.
Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2020 rok polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 94 282 zł, z tego:
a) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdziale 85415 "Pomoc materialna dla uczniów
o charakterze socjalnym„ o kwotę 8 116 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr
KO.ZFK.3146.10.13.2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r.,
b) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej" o kwotę
86 166 zł w związku z realizacją projektu pn. "Aktywni sąsiedzi". Euroregionalny Weekend Rowerowy spotkania
miłośników
kolarstwa
i rowerów
z polsko-czeskiego
pogranicza"
w ramach Interreg V-A Republika Czeska - Polska.
2) przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i pragrafami klasyfikacji budżetowej
w kwocie 9 574 zł, z tego:
a) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej"
w kwocie 9 574 zł na realizację projektu pn. "Aktywni sąsiedzi".
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