ZARZĄDZENIE NR 109/2020
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 6 maja 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. 222 i 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 i 695), §
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 i 695)
zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuję zmian w budżecie miasta na 2020 r. polegających na:
᠆ przeniesieniu planu dochodów i wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji
budżetowej w kwocie 100 000 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 223 367 656,37 zł, z tego:
᠆ dochody bieżące 196 089 302,18 zł,
᠆ dochody majątkowe 27 278 354,19 zł.
5. Plan wydatków po zmianach wynosi 215 083 586,03 zł, z tego:
᠆ wydatki bieżące 194 376 486,03 zł,
᠆ wydatki majątkowe 20 707 100 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 109/2020
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 6 maja 2020 r.
Plan dochodów na 2020 rok
Dział
750

Rozdzia Paragra
75077

Treść
Administracja publiczna
Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Kwota
100 000,00
100 000,00

2057

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

84 630,00

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

15 370,00

801
80195

Oświata i wychowanie

- 100 000,00

Pozostała działalność

- 100 000,00

2057

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

- 25 092,00

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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

- 74 908,00

RAZEM
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 109/2020
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 6 maja 2020 r.

Plan wydatków na 2020 rok
Dział Rozdział
750

Paragra
f

75077

Treść

Wartość
100 000,00
100 000,00

Administracja publiczna
Centrum Projektów Polska Cyfrowa

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

80 398,50

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

14 601,50

4367

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

4369

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

4 231,50
768,50

Oświata i wychowanie
Pozostała działalność

801
80195

-100 000,00
-100 000,00

4367

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

-25 092,00

6067

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-74 908,00
Razem:
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Uzasadnienie
do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 109/2020 z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie zmian
w budżecie miasta na 2020 r.
Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2020 rok polegających na:
1) przeniesieniu planu dochodów i wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji
budżetowej w kwocie 100 000 zł, z tego:
a) w dziale 750 "Administracja publiczna„ rozdziale 75077 „Centrum Projektów Polska Cyfrowa”
w kwocie 100 000 zł w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej dochodów
i wydatków środków otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 20142020. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości
dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, dotyczy realizacji projektu
grantowego pn. "Zdalna szkoła".
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