ZARZĄDZENIE NR 99/2011
BURMISTRZA MIASTA KOWARY
z dnia 17 sierpnia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2011 rok
Na podstawie art. 257, 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr
157, poz. 1240) oraz art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.
U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządzam co następuje:
§ 1. 1. Wprowadzam zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta na 2011 rok.
2. Szczegółowe zestawienie zmian według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera
Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Miasta oraz Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Miasta do niniejszego zarządzenia.
§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian ustala się:
1. Dochody budżetu Miasta w wysokości 33.667.414,91 zł.
2. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 39.658.414,91 zł.
§ 3. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 83/2011 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 21 lipca 2011 r otrzymuje
brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Kowary
Mirosław Górecki
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Uzasadnienie
1. Zmiany dochodów dotyczą:
1) W dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów o kwotę 46.600 zł, z tym że:
a) w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
integracji społecznej, zmniejszenie dochodów o kwotę 1.400 zł w związku z pismem Wojewody
Dolnośląskiego Nr PS.ZS1.3050.120.2011 z 09.08.2011r. ,
b) w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
zwiększenie dochodów o kwotę 48.000 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS.ZS1.3050
113/2011 z 05.08.2011r.
2. Zmiany wydatków dotyczą:
1) W dziale 801 – Oświata i wychowanie, przesunięcia między paragrafami na kwotę 529 zł, z tym że:
a) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, przesunięcia wydatków między paragrafami na kwotę 29 zł na
wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1, Nr 6/2011 z 12.08.2011r. na pokrycie wydatków związanych
z odsetkami z tytułu nieterminowej płatności za wykonanie zadania realizowanego w ramach programu
„Radosna szkoła”;
b) w rozdziale 80104 – Przedszkola, przesunięcia wydatków między zadaniami w paragrafie na kwotę 7.000 zł
na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1, Nr 2/2011 z 04.08.2011r. w związku z realizacją zadań
remontowych w 2011r.
c) w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczyciel, przesunięcia wydatków między paragrafami
na kwotę 500 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1, Nr 6/2011 z 12.08.2011r. w celu
zabezpieczenie środków na dokonanie zakupów niezbędnych do pracy pedagogicznej.
2) W dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększenie wydatków o kwotę 46.600, z tym że:
a) w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
integracji społecznej, zmniejszenie wydatków przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie
zdrowotne za osoby wymienione w art.86 ust.1 pkt 5, 8 i 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej o kwotę 1.400 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr
PS.ZS1.3050.120.2011 z 09.08.2011r. ,
b) w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
zwiększenie wydatków na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych części gwarantowanej z budżetu
państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
o kwotę 48.000 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS.ZS1.3050113/2011
z 05.08.2011r.
3) W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przesunięcia wydatków między rozdziałami na
kwotę 5.845 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej
i Ochrony Środowiska Nr GK.30218/11 z 16.08.2011 r. , z tym że:
a) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększenie wydatków o kwotę 5.845 zł
w celu zabezpieczenia środków na wykonanie ekspertyzy – orzeczenia technicznego obciążenia stropu nad
salą kinową oraz malowanie zalanych pomieszczeń w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach
(odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkodę powstałą w dniu 17.08.2010r.
przyznano w 2010r.).
b) w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zmniejszenie wydatków przeznaczonych na
dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych o kwotę 5.845 zł – 31 lipca
upłynął termin składnia wniosków o przyznanie dotacji.
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3. Zmiany w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 83/2011 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 21 lipca 2011 r.
wynikają z przekroczenia kompetencji Burmistrza w zakresie przekazania środków finansowych z przeznaczeniem
na nagrody za osiągnięcia w służbie w związku z art.13 ust.4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst
jednolity: Dz.U 2007 r. Nr 43 poz.277 e zm.).
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Załączniki binarne
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 99/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 r.
DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 99/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 r.
WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 99/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 r.
WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK ( korekta Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 83/2011
Burmistrza Miasta Kowary z dnia 21 lipca 2011 r.)
Zalacznik3.pdf

