ZARZĄDZENIE NR 643.2019
PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie zmian w planie 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), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz §8 pkt 2 uchwały nr III.21.2018 Rady
Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2019
1)
(Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2019 r. poz. 113 z późn. zm. ) zarządza się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków poprzez:
1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 639.600,-zł;
2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 639.600,-zł
oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych jak w załączniku
do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, dyrektorowi Departamentu
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
Społecznych,

dyrektorowi

Departamentu

dyrektorowi Departamentu Edukacji i Spraw

Przedsiębiorczości

i

Gospodarki

Komunalnej

oraz

dyrektorowi Departamentu Zarządzania Drogami.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie
Informacji Publicznej.

PREZYDENT MIASTA
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki

1)

Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałami Rady Miasta nr IV.74.2019, V.112.2019, V.113.2019, VII.143.2019,
VIII.153.2019, IX.179.2019, IX.180.2019 i X.211.2019 oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta nr 37.2019, 54.2019, 75.2019,
76.2019, 97.2019, 98.2019, 111.2019, 112.2019, 114.2019, 116.2019, 118.2019, 157.2019, 158.2019, 159.2019, 234.2019,
235.2019, 278.2019, 282.2019, 284.2019, 290.2019, 313.2019, 315.2019, 316.2019, 324.2019, 325.2019, 326.2019,
327.2019, 360.2019, 362.2019, 367.2019, 368.2019, 369.2019, 372.2019, 484.2019, 508.2019, 523.2019, 540.2019,
541.2019, 551.2019, 552.2019, 553.2019, 562.2019, 578.2019, 579.2019, 588.2019, 601.2019, 622.2019, 623.2019,
624.2019, 625.2019, 626.2019, 627.2019, 628.2019, 636.2019 i 637.2019.

załącznik do zarządzenia nr 643.2019
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 3 lipca 2019 r.
Dział

Rozdział

§

Treść

k.o.

Zmiana

WYDATKI - GMINA - WŁASNE
600
60095

Transport i łączność

0

Pozostała działalność

0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

DZ

-10 600

4300

Zakup usług pozostałych

DZ

10 600

754
75495

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

0

Pozostała działalność

0

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

DB

101

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych

DB

15

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

DB

586

4190

Nagrody konkursowe

DB

950

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

DB

2 994

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

DB

295

4300

Zakup usług pozostałych

DB

-4 941

801
80146

Oświata i wychowanie

0

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

0

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu
oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka
samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

DE-WO

22 967

4300

Zakup usług pozostałych

DE-WO

-22 967

Pozostała działalność

80195

0

4214

Zakup materiałów i wyposażenia

DE-WO

598

4304

Zakup usług pozostałych

DE-WO

-598

854
85412

Edukacyjna opieka wychowawcza

0

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
szkolnej, a także szkolenia młodzieży

0

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

DE-WO

-17

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

DE-WO

-3

4127

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych

DE-WO

-3

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

DE-WO

19

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

DE-WO

3

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

DE-WO

1

900
90004
6210

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

0

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

0

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
samorządowych zakładów budżetowych
Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju
turystyki w obszarze przygranicznym
Europark - wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do
rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym

DG

0
-300 000
300 000

2

Dział

Rozdział

§

Treść

k.o.

Pozostała działalność

90095

Zmiana
0

4260

Zakup energii

DZ

-700

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

DZ

700

926
92604

Kultura fizyczna

0

Instytucje kultury fizycznej

0

4270

Zakup usług remontowych

DE-SK

-639 600

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

DE-SK

639 600

Rozbudowa i przebudowa obiektów bazy Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji

639 600

Pozostała działalność

92695

0

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego

DE-SK

-50 000

4300

Zakup usług pozostałych

DE-SK

50 000

WYDATKI - POWIAT - ZLECONE
710
71015

Działalność usługowa

0

Nadzór budowlany

0

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

DB

-114

4280

Zakup usług zdrowotnych

DB

819

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

DB

-205

4550

Szkolenia członków korpusu służby cywilnej

DB

-300

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej

DB

-200

Razem

0

3

UZASADNIENIE

1. Przeniesienia środków w planie wydatków bieżących na zadania własne gminy:
1) w dziale 600 w kwocie 10.600,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części
wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu transportu i łączności, z tego
zwiększa się środki na:


montaż luster drogowych na terenie sołectwa Barcikowice – 10.600 zł (rozdz.60095,
§4300 – DZ);
2) w dziale 754 w kwocie 4.946,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części
wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego
i ochrony przeciwpożarowej, z tego zwiększa się środki na:


wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, nagrody konkursowe, zakup materiałów oraz
środków dydaktycznych do realizacji zadań profilaktycznych z zakresu bezpieczeństwa
dzieci w Miejskim Przedszkolu nr 34, Szkole Podstawowej nr 13 i Zespole Edukacyjnym
nr 6 – 4.946 zł (rozdz.75495, §§4110, 4120, 4170, 4190, 4210, 4240 – DB);
3) w dziale 801 w kwocie 23.565,-zł (DE-WO), dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia
części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu oświaty w miejskich
jednostkach, z tego zwiększa się środki na:


dotacje dla szkół publicznych – 22.967 zł;



zakup materiałów w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Zespole
Edukacyjnym nr 9 – 598 zł;
4) w dziale 854 w kwocie 23,-zł (DE-WO), dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia
części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki
wychowawczej w miejskich jednostkach, z tego zwiększa się środki na:


wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów w ramach projektu unijnego „Letnie
inspiracje” w Zespole Edukacyjnym nr 6 – 23 zł (rozdz.85412, §§4177, 4179, 4217);
5) w dziale 900 w kwocie 700,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części
wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony
środowiska, z tego zwiększa się środki na:


zakup usług konsultingowych w zakresie gospodarowania energią elektryczną – 700 zł
(rozdz.90095, §4390 – DZ);
6) w dziale 926 w kwocie 50.000,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części
wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, z tego zwiększa się
środki na:


upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta – 50.000 zł (rozdz.92695,
§4300 – DE-SK).
2. Przeniesienia środków w planie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w dziale 710 w kwocie
819,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych
na realizację zadań z zakresu działalności usługowej, z tego zwiększa się środki na:
 badania lekarskie pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 819 zł
(rozdz.71015, §4280 – DB).
3. Przeniesienia środków w planie wydatków majątkowych gminy w dziale 900 rozdz.90004 §6210
w kwocie 300.000,-zł (DG), dokonuje się w związku ze zmianą nazwy zadania inwestycyjnego
z „Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze
przygranicznym” na „Europark - wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju
turystyki w obszarze przygranicznym”.
4. Przeniesienia środków w dziale 926 rozdz.92604 z planu wydatków bieżących gminy z §4270
do planu wydatków majątkowych gminy do §6050 w kwocie 639.600,-zł (DE-SK), dokonuje się
w związku z potrzebą dofinansowania zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i przebudowa
obiektów bazy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”.
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