ZARZĄDZENIE Nr 23/2008
Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.
z dnia 10 marca 2008 r.
w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr X/86/07
z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.
Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
publicznych /Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ oraz upoważnienia
zawartego w § 11 pkt. 3 uchwały Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2007 roku Nr X /86
/07 i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./

z a r z ą d z a m,

co następuje:

§1
W uchwale Nr X/86/07 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 grudnia
2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok zmienionej uchwałą Rady
Miejskiej Nr XI/100/08 z dnia 20.02.2008r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta
Nr 4/2008 z dnia 10.01.2008r., Nr 11/2008 z dnia 29.01.2008r. i Nr 15/2008 z dnia
21.02.2008r. wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 1:
dochody budżetu gminy w wysokości
zastępuje się kwotą
2. w § 2:
w pkt 1 wydatki budżetu gminy w wysokości
zastępuje się kwotą

24.923.889 zł
24.865.633 zł;
27.575.682 zł
27.517.426 zł;

W załącznikach Nr 1, 2 i 5 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie
Pomorskim Nr X/86/07 z dnia 19 grudnia 2007 r. wprowadza się zmiany określone
w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§2
3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
Burmistrz
Andrzej Grabowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Burmistrza Miasta w Kowalewie Pom.
Nr 23/2008 z dnia 10.03.2008r.

Dział Rozdział Paragraf
751
75101

2010
801
80195
2030
852
85212

2010

85213

2010

85214

2010

2030
85295
2030

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Urzę dy nacze lnych organów w ładzy pańs tw ow e j,
k ontroli i ochrony praw a oraz s ądow nictw a

1 831,00

-156,00

1 675,00

Urzędy naczelnych organów w ładzy państw ow ej,
kontroli i ochrony praw a

1 831,00

-156,00

1 675,00

1 831,00

-156,00

1 675,00

222 400,00

-8 900,00

213 500,00

24 200,00

-8 900,00

15 300,00

24 200,00

-8 900,00

15 300,00

4 666 000,00

-49 200,00

4 616 800,00

3 739 200,00

-59 200,00

3 680 000,00

3 739 200,00

-59 200,00

3 680 000,00

14 000,00

5 000,00

19 000,00

14 000,00

5 000,00

19 000,00

538 000,00

-19 000,00

519 000,00

180 000,00

-10 000,00

170 000,00

358 000,00

-9 000,00

349 000,00

220 000,00

24 000,00

244 000,00

220 000,00

24 000,00

244 000,00

24 923 889,00

-58 256,00

24 865 633,00

Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządow ej oraz innych zadań zleconych gminie
(zw iązków gmin) ustaw ami
Oś w iata i w ychow anie
Pozostała działalność
Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na
realizację w łasnych zadań bieżących gmin (zw iązków
gmin)
Pom oc społeczna
Św iadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentow e z
ubezpieczenia społecznego
Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządow ej oraz innych zadań zleconych gminie
(zw iązków gmin) ustaw ami
Składki na ubezpieczenie zdrow otne opłacane za osoby
pobierające niektóre św iadczenia z pomocy społecznej,
niektóre św iadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej
Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządow ej oraz innych zadań zleconych gminie
(zw iązków gmin) ustaw ami
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentow e
Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządow ej oraz innych zadań zleconych gminie
(zw iązków gmin) ustaw ami
Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na
realizację w łasnych zadań bieżących gmin (zw iązków
gmin)
Pozostała działalność
Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na
realizację w łasnych zadań bieżących gmin (zw iązków
gmin)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Miasta w Kowalewie Pom.
Nr 23/2008 z dnia 10.03.2008r.

Dział

Rozdział Paragraf

750

Treść
Adm inistracja publiczna

75011

Urzędy w ojew ódzkie

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

2 541 836,00

0,00

2 541 836,00

196 478,00

121,00

196 599,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 600,00

-500,00

1 100,00

4440

Odpisy na zakładow y fundusz św iadczeń socjalnych

4 548,00

121,00

4 669,00

4610

Koszty postępow ania sądow ego i prokuratorskiego

0,00

500,00

500,00

2 178 692,00

-121,00

2 178 571,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na praw ach pow iatu)
4210

Zakup materiałów i w yposażenia

85 418,00

-1 266,00

84 152,00

4440

Odpisy na zakładow y fundusz św iadczeń socjalnych

43 046,00

1 145,00

44 191,00

Urzędy naczelnych organów w ładzy pańs tw ow e j,
k ontroli i ochrony praw a oraz s ądow nictw a

1 831,00

-156,00

1 675,00

Urzędy naczelnych organów w ładzy państw ow ej,
kontroli i ochrony praw a

1 831,00

-156,00

1 675,00

Zakup usług pozostałych

1 831,00

-156,00

1 675,00

Oś w iata i w ychow anie

8 347 293,00

-8 900,00

8 338 393,00

Pozostała działalność

24 200,00

-8 900,00

15 300,00

Zakup usług pozostałych

24 200,00

-8 900,00

15 300,00

Pom oc społeczna

6 015 317,00

-49 200,00

5 966 117,00

Św iadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentow e z
ubezpieczenia społecznego

3 739 200,00

-59 200,00

3 680 000,00

3110

Św iadczenia społeczne

3 577 024,00

-57 424,00

3 519 600,00

4210

Zakup materiałów i w yposażenia

2 418,00

-776,00

1 642,00

4300

Zakup usług pozostałych

4 500,00

-1 000,00

3 500,00

Składki na ubezpieczenia zdrow otne opłacane za osoby
pobierające niektóre św iadczenia z pomocy społecznej,
niektóre św iadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej

14 000,00

5 000,00

19 000,00

Składki na ubezpieczenia zdrow otne

14 000,00

5 000,00

19 000,00

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentow e

710 927,00

-19 000,00

691 927,00

Św iadczenia społeczne

698 957,00

-19 000,00

679 957,00

Pozostała działalność

499 000,00

24 000,00

523 000,00

Św iadczenia społeczne

499 000,00

24 000,00

513 000,00

27 575 682,00

-58 256,00

27 517 426,00

751
75101
4300
801
80195
4300
852
85212

85213

4130
85214
3110
85295
3110

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM

Załącznik nr 3 do zarządzenia

NA ZADANIA ZLECONE – DOCHODY

Burmistrza Miasta w Kowalewie Pom.
Nr 23/2008 z dnia 10.03.2008r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść
Urzę dy nacze lnych organów w ładzy państw ow e j,
k ontroli i ochrony praw a oraz s ądow nictw a

751
75101

2010
852
85212

2010

85213

2010

85214

2010

Urzędy naczelnych organów w ładzy państw ow ej,
kontroli i ochrony praw a
Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządow ej oraz innych zadań zleconych gminie
(zw iązkom gmin) ustaw ami
Pom oc społeczna
Św iadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentow e z
ubezpieczenia społecznego
Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządow ej oraz innych zadań zleconych gminie
(zw iązkom gmin) ustaw ami
Składki na ubezpieczenie zdrow otne opłacane za osoby
pobierające niektóre św iadczenia z pomocy społecznej,
niektóre św iadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej
Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządow ej oraz innych zadań zleconych gminie
(zw iązkom gmin) ustaw ami
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentow e
Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządow ej oraz innych zadań zleconych gminie
(zw iązkom gmin) ustaw ami

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

1 831,00

-156,00

1 675,00

1 831,00

-156,00

1 675,00

1 831,00

-156,00

1 675,00

3 933 200,00

-64 200,00

3 869 000,00

3 739 200,00

-59 200,00

3 680 000,00

3 739 200,00

-59 200,00

3 680 000,00

14 000,00

5 000,00

19 000,00

14 000,00

5 000,00

19 000,00

180 000,00

-10 000,00

170 000,00

180 000,00

-10 000,00

170 000,00

4 064 631,00

-64 356,00

4 000 275,00

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM

Załącznik nr 3 do zarządzenia

NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Burmistrza Miasta w Kowalewie Pom.
Nr 23/2008 z dnia 10.03.2008r.

Dział

Rozdział

Paragraf

750

Treść

Przed zmianą
129 600,00

Urzędy w ojew ódzkie

Po zmianie
0,00

129 600,00

129 600,00

0,00

129 600,00

1 600,00

-500,00

1 100,00

0,00

500,00

500,00

Urzędy naczelnych organów w ładzy państw ow ej,
kontroli i ochrony praw a oraz sądow nictw a

1 831,00

-156,00

1 675,00

Urzędy naczelnych organów w ładzy państw ow ej,
kontroli i ochrony praw a

1 831,00

-156,00

1 675,00

Zakup usług pozostałych

1 831,00

-156,00

1 675,00

Pom oc s połe czna

3 933 200,00

-64 200,00

3 869 000,00

Św iadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentow e z
ubezpieczenia społecznego

3 739 200,00

-59 200,00

3 680 000,00

3110

Św iadczenia społeczne

3 577 024,00

-57 424,00

3 519 600,00

4210

Zakup materiałów i w yposażenia

2 418,00

-776,00

1 642,00

4300

Zakup usług pozostałych

75011

Adm inis tracja publiczna

Zmiana

4300

Zakup usług pozostałych

4610

Koszty postępow ania sądow ego i prokuratorskiego

751

75101
4300
852
85212

85213

4130
85214
3110

4 500,00

-1 000,00

3 500,00

Składki na ubezpieczenie zdrow otne opłacane za osoby
pobierające niektóre św iadczenia z pomocy społecznej,
niektóre św iadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej.

14 000,00

5 000,00

19 000,00

Składki na ubezpieczenia zdrow otne

14 000,00

5 000,00

19 000,00

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentow e

180 000,00

-10 000,00

170 000,00

Św iadczenia społeczne

180 000,00

-10 000,00

170 000,00

4 064 631,00

-64 356,00

4 000 275,00

UZASADNIENIE
do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.
Nr 23/2008 z dnia 10 marca 2008r.

Zmiany w budżecie gminy wynikają ze zmiany dotacji z budżetu państwa.
dziale 751

„Urzędy

naczelnych

W

organów władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa oraz sądownictwa” zmniejszono plan dotacji i wydatków o kwotę
156 zł z przeznaczeniem na pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i
aktualizowania stałego rejestru wyborców. W dziale 801 „Oświata i wychowanie”
zmniejszono plan dotacji i wydatków o kwotę 8.900 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych
pracowników. W dziale 852 „Pomoc społeczna” dokonano zmian:
−

zmniejszono plan dotacji i wydatków o kwotę 59.200 zł z przeznaczeniem na
świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne

i

rentowe

z

ubezpieczenia społecznego o kwotę 19.000 zł z

przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe w tym o kwotę 10.000 zł jako zadania zlecone i o
kwotę 9.000 zł jako zadania własne,
−

zwiększono plan dotacji i wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na składki
na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby

uczestniczące

w zajęciach w centrum integracji społecznej oraz o kwotę 24.000 zł z
przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”.

Dokonano również przeliczenia odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
po ogłoszeniu przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w art. 5
ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych /
Dz.U. z 1996r., Nr 70, poz. 335 z późn. zm./
Ponadto dokonano przeniesień między paragrafami zgodnie z przewidywanym ich
wykonaniem.

