Projekt 35

UCHWAŁA NR …./2020
RADY MIASTA ZGORZELEC
z dnia ….. czerwca 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta Zgorzelec na 2020 rok
Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) , art. 211 i art. 212 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869
ze zm. ) Rada Miasta Zgorzelec
uchwala , co następuje :
§1
Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta Zgorzelec na 2020 rok o kwotę
79.220,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu miasta Zgorzelec na 2020 rok, o kwotę
79.220,00 zł z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

W uchwale nr 132/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie
budżetu miasta Zgorzelec na 2020 rok, dokonuje się zmian:
1) Dodaje się § 9a, który otrzymuje brzmienie: „ ustala się maksymalną kwotę poręczeń w
wysokości 356.697,52 zł ” ,
2) w załączniku nr 11 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zgorzelec.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR ……/2020
RADY MIASTA ZGORZELEC
Z DNIA ….. czerwca 2020 r.

W sprawie : zmian w budżecie Miasta Zgorzelec na 2020 rok.
Wprowadza się następujące zmiany w budżecie Miasta Zgorzelec na 2020 rok ,
które obejmują :

I. Dochody
Zwiększa się dochody o kwotę 79.220,00 zł , w tym:
- 250,- zł – darowizna na zakup testów do wykrycia COVID-19,
- 23.970,- zł – środki na finansowanie projektu „Droga ku nowoczesności „
realizowanego w Szkole Podstawowej nr 5
- 55.000,- zł –dofinansowanie na realizacje projektu pn.”Zdalna Szkoła+ w
Mieście Zgorzelec”- środki na zakup komputerów dla uczniów z rodzin
wielodzietnych szkół publicznych.
Dostosowuje się do właściwej klasyfikacji budżetowej kwotę 15.370,- środków
otrzymanych na realizacje zadania „Zdalna Szkoła w Mieście Zgorzelec”.
Zmiany w planie dochodów zawarto w załączniku nr 1 do projektu uchwały.

II. Wydatki
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 79.220,- zł , w tym:
- 1.000,- zł – środki na zakup jednego udziału w Zgorzeleckim Towarzystwie
Budownictwa Społecznego w Zgorzelcu,
- 250,- zł – środki przeznaczone na zakup testów na wykrywanie COVID-19,
- 23.970,- zł – środki na realizację projektu „Droga ku nowoczesności” w Szkole
Podstawowej nr 5 ,
- 76.000,- zł – zwiększenie dotacji za uczęszczanie dzieci zamieszkałych w
Zgorzelcu do placówek oświatowych w innych gminach,
- 55.000,- zł – środki na zakup komputerów dla uczniów z rodzin wielodzietnych
w ramach zadania „Zdalna Szkoła + w mieście Zgorzelec”
Zmniejszenia w planie wydatków są źródłem finansowania planu wydatków.
Zmiany w planie wydatków zawarto w załączniku nr 2 do projektu uchwały.
W załączniku nr 3 zawarto zmiany w planie dochodów i wydatków
wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych.

