ZARZĄDZENIE NR 27/2021
BURMISTRZA BIAŁOGARDU
z dnia 23 marca 2021 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Białogard na rok 2021
Na podstawie art. 11a ust. 3 i art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 2 pkt 2, art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 20 uchwały
Nr XXIX/227/2020 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 30 grudnia 2020 r. – Uchwała budżetowa na rok 2021
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 r. poz. 111 i 822) zarządza się, co następuje:
§ 1. W budżecie Miasta Białogard na rok 2021 dokonuje się podziału rezerwy ogólnej i zmian w planie wydatków polegających na zmianach planu wydatków Miasta w ramach działów w zakresie wydatków
bieżących i majątkowych – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. W uchwale Nr XXIX/227/2020 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 30 grudnia 2020 r. – Uchwała
budżetowa na rok 2021 załącznik nr 4 – Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Miasta Białogard
na poszczególne przedsięwzięcia (programy, projekty i zadania) w roku 2021 – otrzymuje brzmienie
określone w załączniku nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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UZASADNIENIE
1. Z rezerwy ogólnej przeniesiono kwotę 13.000 zł na zwiększenie wydatków dotyczących przygotowania
dokumentacji pod planowane inwestycje.
2. Zwiększono plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 4 o kwotę 8.974 zł na wydatki związane z realizacją
projektu Fabryka Kompetencji Kluczowych.
3. Zmniejszono plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 5 o kwotę 11.356 zł w związku z oszczędnościami
w realizacji projektu Fabryka Kompetencji Kluczowych oraz zwiększono o kwotę 300 zł na koszty
uczestnictwa szkoły w SKS
4. Dokonano zmian w planie finansowym Żłobka, Przedszkola Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 4, Centrum
Usług Wspólnych i Urzędu Miasta.

