ZARZĄDZENIE NR 105/2011
BURMISTRZA MIASTA KOWARY
z dnia 5 września 2011 r.
w sprawie zminay 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 wprowadza się:
1. Dochody budżetu Miasta w wysokości 33.683.972,91 zł.
2. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 39.674.972,91 zł.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Kowary
Mirosław Górecki
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Uzasadnienie
1. Zmiany dochodów dotyczą:
1) W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,
zwiększenie dochodów o kwotę 13.554 zł – pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego
w Jeleniej Górze Nr DJG030101/11 z 31.08.2011r. w sprawie dotacji na sfinansowanie wydatków
związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
2) W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenie dochodów o kwotę 204 zł – pismo Wojewody
Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.73.2.2011 z 17.08.2011r., środki z rezerwy celowej przeznaczone na
sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2011r. do spraw awansu zawodowego
nauczycieli.
3) W dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów o kwotę 2.800 zł w związku z pismem Wojewody
Dolnośląskiego Nr PSZS13050138/2011 z 23.08.2011r. w sprawie dotacji celowej na składki na
ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej (unieważniające pismo Nr
PSZS1.3050.120.2011 z 09.08.2011r.).
2. Zmiany wydatków dotyczą:
1) W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,
zwiększenie wydatków o kwotę 13.554 zł na wniosek Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich Nr
5102.12.2011 z 05.09.2011r.w związku z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego
w Jeleniej Górze Nr DJG 58001/11 z 31.08.2011r. w sprawie sfinansowania wydatków związanych
z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
2) W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków o kwotę 204 zł oraz przesunięcia między
paragrafami na kwotę 25.058 zł, z tym że:
a) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, przesunięcia wydatków między paragrafami na kwotę 25.058 zł na
wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1, Nr 7/2011 z 18.08.2011r. na pokrycie wydatków związanych
z zakupem mebli do sal lekcyjnych;
b) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenie wydatków o kwotę 204 zł na wniosek Kierownika
Referatu Spraw Obywatelskich Nr 4460.2.2011 z 01.09.2011r. w związku z pismem Wojewody
Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.73.2.2011 z 17.08.2011r., w sprawie sfinansowania prac komisji
egzaminacyjnych powołanych w 2011r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
3) W dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększenie wydatków o kwotę 2.800 zł oraz przesunięcia między
paragrafami na kwotę 18.902,33, z tym że:
a) w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zmniejszenie wydatków o kwotę 18.000 zł na wniosek
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr MOPS/DFA/59/2011 z 23.08.2011r.w związku
z wstrzymaniem dopłat do kosztów utrzymania trzech osób w DPS;
b) 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, zwiększenie wydatków o kwotę 2.800 zł 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 finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164 poz.
1027 ze zm.), w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PSZS13050138/2011 z 23.08.2011r.
(unieważniające pismo Nr PSZS1.3050.120.2011 z 09.08.2011r.);
c) w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, zwiększenie wydatków o kwotę 18.000 zł na wniosek
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr MOPS/DFA/59/2011 z 23.08.2011r.w związku
z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację dodatków mieszkaniowych we wrześniu 2011r.;
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d) w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, przesunięcia między paragrafami na kwotę 652,33 zł na
wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr MOPS/DFA/59/2011 z 23.08.2011r.
w związku z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka oraz na wniosek Nr MOPS/DFA/52/2011 z 14.07.2011r.
w sprawie realizacji programu systemowego „Dobry kurs na sukces”;
e) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, przesunięcia między paragrafami na kwotę 250 zł na wniosek
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr MOPS/DFA/59/2011 z 23.08.2011r. w związku
z organizacją prac społecznie użytecznych.
4) W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przesunięcia wydatków między paragrafami na
kwotę 3.000 zł na wniosek Kierownika Biura Promocji, Rozwoju i Przedsiębiorczości Nr BP/10/11
z 05.09.2011 r. w związku z współorganizacją imprez związanych z obchodami Dni Kowar.
5) W dziale 926 – Kultura fizyczna, przesunięcia wydatków między paragrafami na kwotę 350 zł na wniosek
Kierownika Biura Promocji, Rozwoju i Przedsiębiorczości Nr BP/11/11 z 05.09.2011r. w związku
z współorganizacją
imprez
towarzyszących
obchodom
Dni
Kowar.

Id: ZDHFXGQLLLDARRZKOLNRIANUP. Podpisany

Strona 2

Id: ZDHFXGQLLLDARRZKOLNRIANUP. Podpisany

Strona 3

Załączniki binarne
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 105/2011 z dnia 5 września 2011 r.
DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 105/2011 z dnia 5 września 2011 r.
WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK
Zalacznik2.pdf

