ZARZĄDZENIE Nr 69/2006
Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.
z dnia 29 czerwca 2006r.
w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr XXVII/225/05
z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 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/ oraz upoważnienia zawartego
w § 1 pkt.18 lit. b uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2005 roku Nr XXVII /225 /05
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 XXVII/225/05 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok , zmienionej
uchwałami Rady Miejskiej: Nr XXVIII/238/06 z dnia 22.02.2006r., Nr XXIX/247/06 z dnia
29.03.2006r., Nr XXX/255/06 z dnia 26.04.2006r., Nr XXXI/264/06 z dnia 31.05.2006r.
i Nr XXXII/274/06 z dnia 28.06.2006r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta:
Nr 16/2006 z dnia 09.02.2006r., Nr 23/2006 z dnia 24.02.2006r., Nr 27/2006 z dnia
14.03.2006r., Nr 37/2006 z dnia 31.03.2006r., Nr 47/2006 z dnia 21.04.2006r., Nr 53/2006
z dnia 15.05.2006r., Nr 60/2006 z dnia 02.06.2006r. i Nr 64/2006 z dnia 20.06.2006r.
wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 1
a) w punkcie 1 dochody w wysokości
zastępuje się kwotą
b) w punkcie 2 wydatki w wysokości
zastępuje się kwotą

22.114.044 zł
22.146.471 zł
29.071.252 zł
29.103.679 zł

W załącznikach Nr 1, 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie
Pomorskim Nr XXVII/225/05 z dnia 28 grudnia 2005r. wprowadza się zmiany określone
w załącznikach do niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

Burmistrz
Andrzej Grabowski

UZASADNIENIE
do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.
Nr 69/2006 z dnia 29 czerwca 2006r.

Zmiany w budżecie gminy wynikają ze zmiany kwot dotacji z budżetu państwa
przyjętych na podstawie ustawy budżetowej na 2006r., na realizację własnych zadań
bieżących gmin.
W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono plan dotacji
i wydatków o kwotę 3.483 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej
obejmującej podręczniki szkolne o wartości 100 zł – dla uczniów podejmujących
naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007.
W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększono plan dotacji i wydatków
o kwotę

18.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających

z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz.U. Nr 64, poz. 593 z poźn. zm.) tj. na wypłatę od 1 stycznia 2006 r.
comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi
socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy
społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej
w środowisku.
W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększono plan dotacji i
wydatków o kwotę 10.944 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie Narodowego
Programu

Stypendialnego,

Aktywizacja

i

wspieranie

jednostek

samorządu

terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy
materialnej o charakterze edukacyjnym w roku 2006.
Ponadto dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami
i paragrafami zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem.

