ZARZĄDZENIE Nr 0050.97.2011.VI
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011
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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 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. 3 Uchwały Budżetowej na rok 2011
Nr 24.VI.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 1 lutego 2011 r. - zarządzam:

§ 1.
Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 4.394 zł na zadania realizowane na podstawie
porozumień. Szczegółowy podział dochodów zawierają załączniki nr 1 i 1.1.

§ 2.

Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 4.394 zł na zadania realizowane na podstawie
porozumień, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2.2.

§ 3.

Dokonać przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami, paragrafami, zgodnie
z załącznikami nr 2.1.

§ 4.

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

UZASADNIENIE:
Zmiany budżetu miasta na 2011 rok po stronie dochodów i wydatków wynikają z tytułu:
1. Wprowadzenia do budżetu dotacji w kwocie 4.394 zł otrzymywanych z gmin na zadania
realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wynikających
z nowo zawartego porozumienia z Miastem Karpacz w zakresie utrzymania dzieci będących
mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkola niepublicznego dotowanego
przez Miasto Jelenia Góra – Przedszkole Niepubliczne Akademia Happy Kids, al. Jana Pawła
II 20a,
2. Przeniesienia wydatków między rozdziałami, paragrafami, w tym między innymi:
Zmiany w działach: 801- Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
polegają na przeniesieniu środków w kwocie 1.235.298 zł z tego:
1) środków będących w dyspozycji Wydziału Oświaty i Wychowania w kwocie 1.224.500 zł:
a. na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 442.315 zł
b. na awarię i remonty bieżące w kwocie 10.153 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 2
na usuniecie awarii cieknącej rury zimnej i ciepłej wody (800 zł), Szkoły Podstawowej
Nr 3 na usunięcie awarii instalacji wodnej (1.913 zł), Gimnazjum Nr 2 na wykonanie
ekspertyzy technicznej budynku sali gimnastycznej (1.000 zł), Zespołu Szkół
Technicznych „Mechanik” na usunięcie awarii sieci c.o. (3.500 zł) oraz Miejskiego
Integracyjnego Przedszkola Nr 14 na zakup taboretu gazowego w związku z awarią
sprzętu (2.940 zł),
c. w rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego środków przeznaczonych na
dotację podmiotową z budżetu dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Chatka
Kubusia Puchatka” ul. Kiepury 29D/2 w kwocie 134.332 zł w związku ze zmianą osoby
prowadzącej

z Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Tawiz” Sp. z o.o. ul. Karola

Miarki 42 58-500 Jelenia Góra, na P.W. „Pabo” Paweł Połulich ul. Słowackiego 39/16
58-500 Jelenia Góra,
d. w rozdziale 80195 - Pozostała działalność
- na organizację i współzawodnictwo dzieci i młodzieży w konkursach i olimpiadach
w kwocie 300 zł dla Miejskiego Przedszkola Nr 19 na zakup nagród dla grup

dziecięcych biorących udział w IX Ekologicznych Prezentacjach Twórczości
Dziecięcej,
- na dofinansowanie kosztów wyjazdów dzieci i młodzieży w kwocie 5.300 zł dla Szkoły
Podstawowej Nr 2 na dofinansowanie dowozu uczniów klasy sportowej na zajęcia na
basenie (2.300 zł) i Szkoły Podstawowej Nr 15 na pokrycie kosztów przejazdu uczniów
na Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej (3.000 zł),
e.

przenosi się w związku z podpisaniem umowy wykonawczej, środki własne
przeznaczone na współudział w projekcie pn. „Modernizacja centrów kształcenia
zawodowego na Dolnym Śląsku” w kwocie 632.100 zł z rozdziału 80130 – Szkoły
zawodowe do 80195 – Pozostała działalność, z tego środki w kwocie 9.754 zł
z wydatków inwestycyjnych na dotację celową dla Województwa Dolnośląskiego
przeznaczoną na

współfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem

i przeprowadzeniem procedur przetargowych, przygotowaniem studium wykonalności,
zarządzaniem projektem, opiniami i ekspertyzami, promocją projektu
w tym wydatki kwalifikowane w kwocie 5.695 zł
wydatki niekwalifikowane w kwocie 4.059 zł.
2) zaoszczędzonych środków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 10.798 zł
z przeznaczeniem dla Gimnazjum Nr 2 na zakup materiałów i wyposażenia, usług
pozostałych (3.416 zł), zakup zestawów komputerowych w związku z wprowadzeniem
naboru elektronicznego w Miejskim Przedszkolu Nr 10 (2.500 zł) i Miejskim Przedszkolu
Nr 11 (2.500 zł) oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Szkole Podstawowej Nr 5,
Szkole Podstawowej Nr 7 i Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych w ogólnej
kwocie 2.382 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia
W rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, przenosi się środki zaplanowane
na organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych
wraz z realizacją programów profilaktycznych

1) w Młodzieżowym Domu Kultury w kwocie 1.000 zł z zakupu usług pozostałych
na wynagrodzenia bezosobowe,
2) z Wydziału Oświaty i Wychowania do Szkoły Podstawowej Nr 10 w kwocie 748 zł
na pokrycie kosztów prowadzonych zajęć.

Zmiany w planie wydatków budżetowych miasta na 2011 rok szczegółowo z podziałem na
jednostki przedstawia załącznik do uzasadnienia.

