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Zarządzenie Nr 0151-377/2005
Burmistrza Sulechowa
z dnia 30 grudnia 2005r.



w sprawie opracowania układu wykonawczego Budżetu Gminy Sulechów na rok 2006.


	Na podstawie art. 126 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) i w związku z § 1 i § 2 uchwały
Nr XXXV/329/2005 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Sulechów na rok 2006, zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuję układ wykonawczy w zakresie dochodów budżetowych
 w jednostkach oświatowych w wysokości 					752.637 zł
 wg klasyfikacji budżetowej jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.1. Przyjmuję układ wykonawczy w zakresie wydatków budżetowych
    w planach finansowych jednostek oświatowych w wysokości	       19.560.085 zł

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:
1) szkoły podstawowe 				w wysokości 		       13.098.735 zł
 wg klasyfikacji budżetowej, jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
2) przedszkola przy szkołach podstawowych  w wysokości 			429.922 zł
 wg klasyfikacji budżetowej, jak w załączniku Nr 3 do zarządzenia,
3) przedszkola 					w wysokości 		         2.520.689 zł
 wg klasyfikacji budżetowej, jak w załączniku Nr 4 do zarządzenia,
4) gimnazja 					w wysokości 		         3.415.961 zł
 wg klasyfikacji budżetowej, jak w załączniku Nr 5 do zarządzenia,
5) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli    w wysokości 		              94.778 zł
 wg klasyfikacji budżetowej, jak w załączniku Nr 6 do zarządzenia.

§ 3.1. Przyjmuję plan finansowy Urzędu Miejskiego w Sulechowie
 w zakresie wydatków budżetowych nieujętych w planach
 jednostek organizacyjnych Gminy Sulechów w wysokości		        36.084.302 zł
wg klasyfikacji budżetowej, jak w załączniku Nr 7 do zarządzenia.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące 				w wysokości 		       11.761.762 zł
   z tego:
a) kwotę 3.426.382 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia
 i pochodne od wynagrodzeń,
b) kwotę 2.187.923 zł z przeznaczeniem na dotacje, 
 jak w załączniku Nr 10 do uchwały Nr XXX/329/2005
 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2005r.,
c) kwotę 450.000 zł z przeznaczeniem na obsługę długu publicznego,
d) kwotę 1.955.500 zł z przeznaczeniem na remonty wg klasyfikacji
 budżetowej, jak w załączniku Nr 8 do zarządzenia,
e) kwotę 3.741.957 zł z przeznaczeniem na wydatki pozostałe.

2. wydatki majątkowe 				w wysokości 		24.322.540 zł
wg klasyfikacji budżetowej, jak w załączniku Nr 9 do zarządzenia.

§ 4.1. Przyjmuję plan wydatków budżetowych 	w wysokości 		69.685.187 zł
 jak w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXX/329/2005
 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2005r.
2. Plan wydatków budżetowych o których mowa w ust. 1
 realizowany będzie przez jednostki organizacyjne:
 1) Urząd Miejski w Sulechowie 		w wysokości 		36.084.302 zł
 2) Jednostki oświatowe 			w wysokości 		19.560.085 zł
 3) Ośrodek Pomocy Społecznej 		w wysokości 		10.187.200 zł
 4) Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym
  w Sulechowie 				w wysokości 		  3.502.000 zł
 5) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie w wysokości 		     351.600 zł

§  5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Sulechów

§ 6. Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  1 stycznia 2006r. i podlega podaniu do 
   wiadomości publicznej przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
   w Sulechowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.











Otrzymują do realizacji:
1. Skarbnik Gminy,
2. Z-ca Skarbnika Gminy,
3. Sekretarz Gminy,
4. Kierownicy Wydziałów i Referatów
 Urzędu Miejskiego w Sulechowie,
5. Dyrektorzy jednostek budżetowych-oświatowych,
6. Dyrektorzy pozostałych jednostek budżetowych,
7. Dyrektorzy instytucji kultury.



