ZARZĄDZENIE NR 10/2018
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA
z dnia 8 stycznia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Inowrocławia na rok 2018
Na
podstawie
art. 222 ust. 4,
art. 257 pkt 1 i 3
i art. 258 ust. 1 pkt 1 w zw.
z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2077) i § 23 pkt 2 uchwały nr XXXVI/421/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2018 oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i poz. 2232) zarządza
się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXXVI/421/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 18 grudnia
2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2018 r., w załączniku nr
3 - wydatki budżetu, o którym mowa w § 3 ww. uchwały, wprowadza się zmiany w brzmieniu
ustalonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Inowrocławia
Ryszard Brejza
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Zmiana załącznika nr 3 do uchwały nr XXXVI/421/2017
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 18 grudnia 2017 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTO INOWROCŁAW

Dział
750

Rozdział

Nazwa

Administracja publiczna

75095
3110
758
4810

Zmniejszenie

Plan po zmianach

16 000,00

0,00

25 271 770,00

Pozostała działalność

16 000,00

0,00

176 600,00

Świadczenia społeczne

16 000,00

0,00

20 000,00

Różne rozliczenia

75818

Zwiększenie

0,00

16 000,00

7 651 224,00

Rezerwy ogólne i celowe

0,00

16 000,00

7 651 224,00

Rezerwy

0,00

16 000,00

7 651 224,00

16 000,00

16 000,00

387 900 000,00

RAZEM WYDATKI
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Uzasadnienie
Uruchomiono rezerwę ogólną w kwocie 16 000 zł zgodnie z wnioskiem Biura Ochrony
Informacji Niejawnych Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych na zabezpieczenie środków
na pokrycie wypłat świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia
woskowe.
W toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów
i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu:
1) dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji
przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego
oraz innych jednostek sektora finansów publicznych;
2) dochodów jednostki samorządu terytorialnego, wynikających ze zmian kwot
subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej;
3) wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie
wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze
stosunków pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
4) dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych ze
zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu
terytorialnego (art. 257 ustawy o finansach publicznych).
Zgodnie z art. 258 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego może upoważnić zarząd do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż
określone w art. 257, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Rada Miejska
Inowrocławia upoważniła Prezydenta Miasta Inowrocławia do dokonywania zmian w planie
wydatków, dotyczących przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji
wydatków budżetowych nie wyłączając przeniesień wydatków na wynagrodzenia,
z wyłączeniem przeniesień wydatków na inwestycje (§ 23 pkt 2 uchwały nr
XXXVI/421/2017, z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta
Inowrocławia na rok 2018).
Podziału rezerw (ogólnej i celowej) dokonuje - w myśl art. 222 ust. 4 ustawy o
finansach publicznych - zarząd jednostki samorządu terytorialnego.
W myśl art. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych ilekroć w ustawie jest mowa o
zarządzie jednostki samorządu terytorialnego - rozumie się przez to również wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta.
Wykonywanie budżetu należy - zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym - do zadań prezydenta miasta.
Prezydent Miasta Inowrocławia
Ryszard Brejza
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