ZARZĄDZENIE NR 315.2019
PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 12 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2019.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 506), art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
1)
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. ) zarządza się, co
następuje:
§ 1. Zwiększa się planowane dochody i wydatki bieżące budżetu miasta o kwotę 10.981,-zł
jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz dyrektorowi Departamentu
Edukacji i Spraw Społecznych.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 29 marca 2019
roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

PREZYDENT MIASTA
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245,
2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, 326 i 534.

załącznik do zarządzenia nr 315.2019
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 12 kwietnia 2019 r.
Dział

Rozdział

§

Treść

Zmiana
k.o.

DOCHODY

WYDATKI

10 981

10 981

624

624

POWIAT - ZLECONE
855

Rodzina
Rodziny zastępcze

85508
2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

DE-WO

3110

Świadczenia społeczne

DE-WO

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

85510

624
624
10 357

10 357

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

DE-WO

3110

Świadczenia społeczne

DE-WO

1 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

DE-WO

2 700

4230

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów
biobójczych

DE-WO

657

4300

Zakup usług pozostałych

DE-WO

6 000

Razem

10 357

10 981

10 981
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UZASADNIENIE

Zwiększenia budżetu miasta na rok 2019 po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę
10.981,-zł, dokonuje się w związku z:
1) decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 8 marca 2019 r. zwiększającą dotację celową z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych powiatowi ustawami o kwotę 624,-zł (DE-WO), z przeznaczeniem na finansowanie
pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych;
2) decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 8 marca 2019 r. zwiększającą dotację celową z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych powiatowi ustawami o kwotę 10.357,-zł (DE-WO), z przeznaczeniem na pokrycie
kosztów

utrzymania

małoletniego

dziecka

cudzoziemskiego

w

Placówce

Opiekuńczo-

Wychowawczej nr 1 w Zielonej Górze.
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