ZARZĄDZENIE NR 300/2020
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 22 września 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 i 1378), 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 COVID19, 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 30 880 zł,
᠆ przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 12 310 zł,
᠆ przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie
332 224 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 226 090 645,12 zł, z tego:
᠆ dochody bieżące 197 757 192,13 zł,
᠆ dochody majątkowe 28 333 452,99 zł.
5. Plan wydatków po zmianach wynosi 219 595 817,72 zł, z tego:
᠆ wydatki bieżące 196 698 447,72 zł,
᠆ wydatki majątkowe 22 897 370 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 300/2020
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 22 września 2020 r.
Plan dochodów na 2020 rok
Dział
854

Rozdział Paragraf
85415

2040

Treść
Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwota
30 880,00

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

30 880,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej
finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach
programów rządowych

30 880,00

RAZEM

30 880,00
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 300/2020
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 22 września 2020 r.

Plan wydatków na 2020 rok
Dział Rozdział
750

Paragra
f

75023
4430
75095
4430
758
75818
4810

Treść
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wartość
0,00
982,00

Różne opłaty i składki

982,00

Pozostała działalność

-982,00

Różne opłaty i składki

-982,00

Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe

-12 310,00
-12 310,00

Rezerwy

-12 310,00

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe

0,00
48 542,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

13 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8 468,00

4260

Zakup energii

8 337,00

4270

Zakup usług remontowych

4300

Zakup usług pozostałych

801
80101

80104

-13 000,00

23 061,00
8 676,00

Przedszkola

234 000,00

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty

119 000,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

4260

Zakup energii

4270

Zakup usług remontowych

4300

Zakup usług pozostałych

25 893,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

13 107,00

Stołówki szkolne i przedszkolne

80148

5 000,00
32 000,00
2 000,00
36 000,00
1 000,00

-234 000,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych

-2 281,00

4120
4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-1 700,00

4220

Zakup środków żywności

4260

Zakup energii

-3 500,00

4270

Zakup usług remontowych

-2 000,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

4300

Zakup usług pozostałych

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

4410

Podróże służbowe krajowe
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-3 985,00
-19 836,00
-1 703,00
-10 410,00

-91 516,00

-978,00
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-863,00
-2 010,00
-800,00
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4430

Różne opłaty i składki

-1 700,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-5 618,00

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

-2 176,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach
wychowania przedszkolnego

-3 150,00

4700
80149

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych

80150

2540

2590

-29 400,00
-5 700,00
-600,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

35 700,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty

23 000,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu
oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka
samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

12 700,00

Pozostała działalność

80195

-35 700,00

-48 542,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

-6 685,00

4190

Nagrody konkursowe

-6 594,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-8 158,00

4300

Zakup usług pozostałych

4410

Podróże służbowe krajowe

4420

Podróże służbowe zagraniczne

-1 151,00
-169,00

-23 041,00
-2 144,00
-600,00

Pomoc społeczna
Ośrodki wsparcia

12 310,00
12 310,00

4270

Zakup usług remontowych

10 000,00

4430

Różne opłaty i składki

4480

Podatek od nieruchomości

852
85203

854
85415
3260

-13,00
2 323,00

Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

30 880,00
30 880,00

Inne formy pomocy dla uczniów

30 880,00
Razem:
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Uzasadnienie
do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 300/2020 z dnia 22 września 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 30 880 zł, z tego:
a) w dziale
854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdziale 85415 "Edukacyjna opieka
wychowawcza" o kwotę 30 880 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych
dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie
dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach
2020-2022 r. - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.37.5.2020 z dnia
1 września 2020 r.,
2) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 12 310 zł, z tego:
a) w dziale 852 "Pomoc społeczna„ rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" w kwocie 2 310 zł z tytułu
podatku od nieruchomości oraz w kwocie 10 000 zł na naprawę pionu instalacji wodno - kanalizacyjnej
w II ŚDS w Bolesławcu.
3) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie
332 224 zł, z tego:
a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin" w kwocie
982 zł w związku z dokonaniem opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej w kanalizacji kablowej
firmy Orange S.A.
b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie":
- rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" w kwocie 61 542 zł na pokrycie kosztów wypłaty dodatku na
start dla nauczycieli w szkołach podstawowych, na pokrycie kosztów wykonania naprawy dachu - łącznik
stara sala sportowa w SP Nr 1 i wykonanie remontu pionu kanalizacyjnego w budynku przy ul. Bielskiej
w SP Nr 4 oraz na zakup środków ochrony, czystości, zakupu energii w szkołach podstawowych - środki
pochodzą z rozdziału 80195 "Pozostała działalność",
- rozdziale 80104 "Przedszkola" w kwocie 234 000 zł w związku ze zwiększeniem liczby uczniów oraz
wzrostem kwot dotacji w przedszkolach i szkołach niepublicznych oraz na start dla nauczycieli stażystów,
zakup środków ochrony i czystości, zakup energii, wyższych kosztów dystrybucji energii elektrycznej,
odprowadzania ścieków oraz na odpis ZFŚS w miejskich przedszkolach publicznych - środki pochodzą
z rozdziału 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne",
- rozdziale 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych„ w kwocie 35 700 zł
w związku ze
zwiększeniem liczby uczniów oraz wzrostem kwot dotacji w przedszkolach i szkołach niepublicznych środki pochodzą z rozdziału 80149 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy".
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