ZARZĄDZENIE Nr 0050.1518.2013.VI
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 21 października 2013 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013
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 ze zm.), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885 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, paragrafami i zadaniami
zgodnie z załącznikami 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 między rozdziałami, paragrafami i zadaniami, z tego:

Dział 801 - Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Zmiany w tych działach obejmują przeniesienia wydatków (w ramach zadań własnych)
będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Sportu łącznie w kwocie 196.165 zł, z tego między
innymi na:
a) nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 118.476 zł,
b) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 64.389 zł,
c) pozostałe wydatki bieżące jednostek oświatowo-wychowawczych w kwocie 13.300 zł,
z

tego

na

nagrodę

z

okazji

jubileuszu

100-lecia

obiektu

Zespołu

Szkół

Ogólnokształcących Nr 1 w kwocie 10.000 zł (r. 80120), sfinansowanie kosztów wyjazdu
uczniów Zespołu Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2 na Dolnośląski
Integracyjny Festiwal Teatrów Amatorskich w Kobierzycach w kwocie 1.000 zł
(r. 80195) oraz dofinansowanie organizacji „IV Przeglądu Twórczości Patriotycznej”
w Miejskim Przedszkolu Nr 11 w kwocie 2.300 zł (r.80195).
Źródłem sfinansowania powyższych wydatków są środki zaplanowane w rozdz. 80146,
80195, 85446 i 85495.
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.

Dział 852 – Pomoc społeczna
Zmiany w r.85295 wynikają z przyznania w trybie procedury uproszczonej, zgodnie z art.19a
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotacji
celowej w kwocie 2.000 zł dla Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP Oddział
w Jeleniej Górze, ul. Wolności 2 na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy
społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania
szans tych rodzin i osób pt. warsztaty MALI-ARCHITEKCI – organizowane na rzecz programu
działalności organizacji pozarządowych. Dysponent: Wydział Dialogu Społecznego.

