ZARZĄDZENIE NR 429/2017
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 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 2017 r. poz. 1875, 2232) art. 211, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077)
zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuję zmian w budżecie miasta na 2017 r. polegających na:
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 39.328 zł,
2. Szczegółowe zestawienie zmian określa załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Plan dochodów po zmianach wynosi 184.170.839 zł, z tego:
- dochody bieżące 152.706.137 zł,
- dochody majątkowe 31.464.702 zł.
4. Plan wydatków po zmianach wynosi 184.645.199 zł, z tego:
- wydatki bieżące 146.775.158 zł,
- wydatki majątkowe 37.870.041 zł.
§ 2. Dokonuję zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na zwiększeniu planu
dochodów i wydatków o kwotę 39.328 zł.
§ 3. Przenoszę plan wydatków w kwocie 1.400 zł w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale
80104 "Przedszkola" w § 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne" z Miejskiego Przedszkola
Publicznego Nr 6 do Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 7.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta
Piotr Roman
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z dnia

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
/2017
Prezydenta Miasta Bolesławiec
grudnia 2017 r.

Plan dochodów na 2017 rok
Dział

Treść

Rozdział Paragraf

852

85278

2010

1 218,00

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1 218,00

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

1 218,00

Rodzina
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego

855

85502

2010

Kwota

Pomoc społeczna

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
RAZEM
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38 110,00
38 110,00

38 110,00

39 328,00
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Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia
grudnia 2017 r.

/2017

Plan wydatków na 2017 rok
Dział

Rozdział
85278

3110
855

Wartość

Treść

Paragraf

852

Pomoc społeczna

1 218,00

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1 218,00

Świadczenia społeczne

1 218,00
38 110,00

Rodzina
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego

85502

3110

Świadczenia społeczne

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

37 000,00
1 110,00
Razem:
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UZASADNIENIE
do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 429/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w
budżecie miasta na 2017 r.
Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2017 rok polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 39.328 zł, z tego:
a) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85278 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" o kwotę
1.218 zł na wypłatę zasiłków celowych do 6 tys. zł dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (wichura), które
miały miejsce w gminach województwa dolnośląskiego w dniach 5-6 października 2017 r. zgodnie z
pismem Wojewody Dolnosląskiego Nr FB-BP.3111.736.2017.KR z dnia 21 grudnia 2017 r.
b) w dziale 855 "Rodzina" rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o
kwotę 38.110 zł na realizację świadczeń rodzinnych na pdstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych,
na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i
wypłacie zasiłków dla opiekunów zgodnie z pismem Wojewody Dolnosląskiego Nr FBBP.3111.720.2017.KR z dnia 21 grudnia 2017 r.
Prezydent Miasta
Piotr Roman
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