Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 14/14
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 24 grudnia 2014 roku

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 1/14 Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 28 listopada 2014 roku
I. Przeniesiono planowane wydatki między paragrafami i rozdziałami w ramach działów: „Gospodarka
mieszkaniowa”, „Administracja publiczna”, „Oświata i wychowanie”, „Pomoc społeczna” i
„Edukacyjna opieka wychowawcza”.
Przeniesień dokonano na podstawie pism Naczelników Wydziałów Urzędu Miejskiego Kościana,
Dyrektorów szkół w Kościanie oraz pisma Dyrektora Ośrodka Pomocy w Kościanie.
II. W ramach działu 750 „Administracja publiczna” przeniesiono planowane wydatki między
wydziałami Urzędu Miejskiego z przeznaczeniem na zakup klimatyzatorów wraz z montażem i
wymianę drzwi w dwóch pomieszczeniach Urzędu Miejskiego.
III. W ramach działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” przeniesiono planowane wydatki
między jednostkami tj. z Urzędu Miejskiego do szkół i do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie z
przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów.
IV. Dokonano przesunięć między paragrafami w ramach działu „Pomoc społeczna” w związku z czym
zmieniły się załączniki do uchwały pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2014 roku
oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” i ”Dochody z tytułu
wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii”. Zmian dokonano na wniosek
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie.
V. W wyniku podziału rezerwy ogólnej zwiększono plan wydatków o kwotę 35.391,00 zł w działach:
- 801 „Oświata i wychowanie” w Zespole Szkół Nr 1 o kwotę 10.000,00 zł na częściowy remont
okien na sali gimnastycznej oraz o kwotę 391,00 zł na zakup krzeseł,
- 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 25.000,00 zł w Ośrodku Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na
opłaty pocztowe, nadzór nad programami oraz na pokrycie kosztów komorniczych i egzekucyjnych.
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