ZARZĄDZENIE NR 114/2020
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 14 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 wydatków z rezerwy celowej
kryzysowego w kwocie 50 000 zł,

na realizację zadań z zakresu zarządzania

᠆ przeniesieniu planu wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 10 000 zł,
᠆ przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4 000 zł.
2. Szczegółowe zestawienie zmian w planach wydatków określa załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. 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.
4. 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 do zarządzenia Nr 114/2020
Prezydenta Miasta Bolesławiec

Plan wydatków naz 2020
dnia 14rok
maja 2020 r.
Dział Rozdział Paragraf

750
75023
6060
754
75414
4210
4300
75421
4210
75495
4210
4300
758
75818
4810
6800

Treść
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Obrona cywilna
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Zarządzanie kryzysowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Pozostała działalność
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwy
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Razem:
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Wartość
10 000,00
10 000,00
10 000,00
50 000,00
0,00
2 500,00
-2 500,00
50 000,00
50 000,00
0,00
1 500,00
-1 500,00
-60 000,00
-60 000,00
-50 000,00
-10 000,00
0,00
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Uzasadnienie
do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 114/2020 z dnia 14 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 wydatków z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania
kryzysowego w kwocie 50 000 zł:
a) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75421 „Zarządzanie
kryzysowe" w kwocie 50 000 zł na zakup środków ochrony osobistej, termometrów oraz środków do
dezynfekcji
rąk
i pomieszczeń
dla
jednostek
organizacyjnych
gminy
w związku
z epidemią COVID-19.
2) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 10 000 zł,
a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin" w kwocie 10 000 zł na
zakup dodatkowego sprzętu komputerowego do pracy zdalnej w związku z epidemią COVID-19,
3) przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4 000 zł,
z tego:
a) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa":
- rozdziale 75414 "Obrona cywilna" w kwocie 2 500 zł na zakup akumulatorów podtrzymujących
działanie stacji obiektowych systemu ostrzegania i alarmowania ludności,
- rozdziale 75495 "Pozostała działalność" w kwocie 1 500 zł na zakup niezbędnych materiałów do
konserwacji agregatu prądotwórczego zapewniającego zasilanie awaryjne siedziby urzędu.
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