ZARZĄDZENIE Nr 0050.1422.2013.VI
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 19 sierpnia 2013 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013
w zakresie zadań oświatowo-wychowawczych
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594.), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), w związku z art.79 ust.1 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
ze zm.), oraz § 6 ust. 2 Uchwały Budżetowej na rok 2013 Nr 339.XXXIV.2013 Rady Miejskiej
Jeleniej Góry z dnia 8 stycznia 2013 r. - zarządzam:

§ 1.
Dokonać

przeniesień

planowanych

wydatków

między

rozdziałami

i

paragrafami,

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1.1.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

UZASADNIENIE:
Zmiany budżetu miasta na 2013 rok po stronie wydatków wynikają z tytułu przeniesienia
wydatków zadań własnych między rozdziałami, paragrafami w działach 801 - Oświata
i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 500.452 zł, z tego
między innymi na:
a) zakup usług pozostałych w kwocie 263.250 zł, w związku z zamiarem podpisania
umowy dotyczącej zasad i warunków udostępniania obiektów sportowych i pomieszczeń
kompleksu sportowego przy ul. Złotniczej 12 w Jeleniej Górze,
b) opłaty za administrowanie w kwocie 100.000 zł, w związku z zamiarem podpisania
umowy o zarządzanie i administrowanie nieruchomością położoną w Jeleniej Górze przy
ul. Złotniczej 12 zabudowanej kompleksem sportowym objętym projektem

pn.

"Przebudowa Stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze - etap I",
c) wydatki

bieżące

jednostek

oświatowo-wychowawczych

w

kwocie

137.202 zł,

z tego między innymi na odprawy dla zwalnianych pracowników w Zespole Szkół
Ogólnokształcących Nr 2 (14.791 zł), Zespole Szkół Technicznych „Mechanik”
(22.300 zł), Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych (30.067 zł) i Zespole Szkół
Ekonomiczno-Turystycznych

(18.654

zł),

zakup

energii

i

usług

pozostałych

w Gimnazjum Nr 1 (38.890 zł), zakup wyposażenia do remontowanego bloku
kuchennego w Miejskim Przedszkolu Nr 19 (12.500 zł).
Źródłem sfinansowania powyższych wydatków są środki zaplanowane w rozdz. 80120,
80130 i 85401.
Zmiany w planie wydatków budżetowych miasta na 2013 rok na zadania własne w działach
801 - Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza szczegółowo
z podziałem na jednostki przedstawia załącznik nr 1 do uzasadnienia.

