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 ZARZĄDZENIE NR 139/09 

Burmistrza Miasta śarów 
z dnia 10 listopada 2009 r. 

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budŜecie gminy śarów na 2009 rok. 
 
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. „o samorządzie 
gminnym” ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142. poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami) art. 188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. „o finansach 
publicznych” (Dz. U. z 20 grudnia 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi 
zmianami ) oraz § 11 Uchwały Nr XXXVII/175/2009 Rady Miejskiej w śarowie z 
dnia 07 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budŜetu gminy śarów na rok 2009 
zarządzam, co następuje: 

 

 

 § 1  
   
 1. Wprowadzić zmiany w budŜecie gminy śarów na 2009 rok polegające na:  

 
 

  1) Zwiększeniu planu dochodów o kwotę ogółem  : 3.720.-  
   z tego : 

 
  

   a)   Dział 852 -Pomoc społeczna : 3.720.- 
   rozdz. 85295 -Pozostała działalność : 3.000.- 
   § 2010 -Dotacje celowe otrzymane z budŜetu 

państwa na realizację zadań bieŜących z 
zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 

 
 
: 3.000.-

 

   rozdz. 85219 -Ośrodki pomocy społecznej : 720.- 

   § 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budŜetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieŜących gmin (związków gmin) 

 
 
: 720.-

 

      
      
  2) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę ogółem  : 60.709,80 
   z tego :       
   a)  Dział 750 –Administracja publiczna : 5.200.- 
     rozdz.75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach 

powiatu) 
 
: 5.200.-

 

   § 4170 –Wynagrodzenia bezosobowe : 5.200.- 
      
   b)  Dział 801 –Oświata i wychowanie  17.500.- 
     rozdz. 80110 – Gimnazja  17.500.- 
   § 4260 –Zakup energii  14.000.- 
   § 4360 –Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii 
komórkowej 

 500.- 

   § 4410 –PodróŜe słuŜbowe krajowe  1.000.- 
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   § 4750 –Zakup akcesoriów komputerowych,  

w tym programów i licencji 
 

2.000.-
 

      
   c)  Dział 852 –Pomoc społeczna : 25.720.- 
     rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
 22.000.- 

   § 3110 –Świadczenia społeczne   22.000.- 
   rozdz. 85219 -Ośrodki pomocy społecznej : 720.- 
   § 4010 -Wynagrodzenia osobowe pracowników : 720.- 
      
     rozdz. 85295 – Pozostała działalność  3.000.- 
   § 3110 –Świadczenia społeczne   3.000.- 
      
   d)  Dział 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza  9.228,80 
     rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów  9.228,80 
   § 3260 –Inne formy pomocy dla uczniów  9.228,80 
      
   e)  Dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
 

1.055.-
 

     rozdz.90095 – Pozostała działalność  1.055.- 
   § 4110–Składki na ubezpieczenia społeczne   133.- 
   § 4120–Składki na Fundusz Pracy  22.- 
   § 4170–Wynagrodzenia bezosobowe  900.- 
      
   f)  Dział 926 –Kultura fizyczna i sport  2.006.- 
     rozdz.92601 – Obiekty sportowe  2.000.- 
   § 4110 –Składki na ubezpieczenia społeczne   251.- 
   § 4120 –Składki na Fundusz Pracy  87.- 
   § 4170 –Wynagrodzenia bezosobowe  1.662.- 
     rozdz.92695 – Pozostała działalność  6.- 
   § 4580 –Pozostałe odsetki  6.- 
      
  3) Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę ogółem  : 56.989,80 
   z tego:        
   a)  Dział 750 –Administracja publiczna : 5.200.- 
     rozdz.75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach 

powiatu) 
 
: 5.200.-

 

   § 4010 –Wynagrodzenia osobowe pracowników : 5.200.- 
      
   b)  Dział 801 –Oświata i wychowanie  17.500.- 
     rozdz. 80110 – Gimnazja  17.500.- 
   § 4210 –Zakup materiałów i wyposaŜenia  8.500.- 
   § 4300 –Zakup usług pozostałych  9.000.- 
      
   c)  Dział 852 –Pomoc społeczna : 22.000.- 
     rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
 

7.000.-
 

   § 3110 –Świadczenia społeczne   7.000.- 
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     rozdz. 85295 – Pozostała działalność  15.000.- 
   § 3110 –Świadczenia społeczne   15.000.- 
      
   d)  Dział 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza  9.228,80 
     rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów  9.228,80 
   § 3260 –Inne formy pomocy dla uczniów  9.228,80 
      
   e)  Dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
 1.055.- 

     rozdz.90002 – Gospodarka odpadami  1.055.- 
   § 4300–Zakup usług pozostałych  1.055.- 
      
   f)  Dział 926 –Kultura fizyczna i sport  2.006.- 
     rozdz.92601 – Obiekty sportowe  2.000.- 
   § 4270 –Zakup usług remontowych  2.000.- 
      
     rozdz.92695 – Pozostała działalność  6.- 
   § 4260 –Zakup energii  6.- 
      
 4) Plan budŜetu po zmianach na dzień 10 listopada 2009 r. 

wynosi : 
 

  -po stronie dochodów : 35.132.975,61 zł 
-po stronie wydatków : 34.844.741,61 zł 

  

   

2. Wprowadzić zmiany w wykazie zadań zleconych z zakresu administracji 
rządowej na 10.11.2009 roku polegające na :  
 

 

 1) Zwiększeniu planu dochodów o kwotę ogółem  : 3.000.- 
  z tego:    
  a)  Dział 852 –  Pomoc społeczna : 3.000.- 
  rozdz. 85295 - Pozostała działalność : 3.000.- 
  § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budŜetu 

państwa na realizację zadań bieŜących z 
zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 

 
 
 
 
: 3.000.-

 

      
 2) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę ogółem  : 3.000.- 
  z tego : 

 
   

  a)  Dział 852 –  Pomoc społeczna : 3.000.- 
    rozdz. 85295 –    Pozostała działalność  3.000.- 
  § 3110 – Świadczenia społeczne   3.000.- 
 3) Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej na dzień 10 listopada 2009 r. wynosi : 
 

  -po stronie dochodów : 2.999.084.- zł 
-po stronie wydatków : 2.999.084.- zł 
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§ 2  
  
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.  
         

  
§ 3  

         
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
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Uzasadnienie 

do Zarządzenia Nr 139/09 

Burmistrza Miasta śarów 

z dnia 10 listopada 2009 r. 

 

Podstawą do zmian w planie finansowym dochodów jest otrzymane od 

Wojewody Dolnośląskiego pismo nr PS-III-3050-172/09 z dnia 28 października 2009 

roku informujące o przyznaniu z rezerwy celowej budŜetu państwa dotacji celowej w  

kwocie 3.000 zł, w rozdziale 85295 z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków 

celowych producentom rolnym, poszkodowanym w wyniku tegorocznej powodzi.   

Jednocześnie dokonuje się odpowiednich zmian w planie wydatków realizowanym 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej w śarowie, w rozdziale 85295 § 3110.  

Kolejna zmiana planów po stronie dochodów wynika z otrzymanego w dniu 

30.10.2009 roku pisma od Wojewody Dolnośląskiego - nr PS-III-3050-175/09 

informującego o zwiększeniu planu dotacji celowej w rozdziale 85219 w § 2030 - w 

kwocie 720 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 

ust 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, to jest na wypłatę 

dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2009 

roku. O powyŜszą kwotę zwiększa się równieŜ plan wydatków realizowany przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej w śarowie w rozdziale 85219 w § 4010.  

Pozostałe zmiany w planie finansowym wydatków wynikają z wniosków 

złoŜonych przez pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego w śarowie, 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w śarowie oraz Dyrektora Gimnazjum.   

W związku z powyŜszym: 

- w ramach rozdziału 75023 przesuwa się środki w kwocie 5.200 zł z § 4010 do § 

4170 w celu zabezpieczenia planu na pokrycie kosztów umów zleceń osób 

wykonujących pracę dla Urzędu Miejskiego w śarowie, 

- w rozdziale 80110, w planie finansowym wydatków Gimnazjum przesuwa się 

środki w kwocie ogółem 17.500 zł, w tym:  z § 4210 (kwota 8.500 zł) i z § 4300 

(kwota 9.000 zł) do § 4260 (kwota 14.000 zł), do § 4360 (kwota 500 zł), do § 4410 

(kwota 1.000 zł), do § 4750 (kwota 2.000 zł)- w celu urealnienia planów, 

 - w ramach działu 852 w planie finansowym wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej   

przesuwa się środki z rozdziału 85214 § 3110 w kwocie 7.000 zł oraz z rozdziału 
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85295 § 3110 (kwotę 15.000 zł) do rozdziału 85214 § 3110 w kwocie ogółem 22.000 

zł z przeznaczeniem na sprawienie pogrzebu podopiecznemu, któremu ośrodek 

pomocy społecznej wypłacał zasiłek stały (kwota 430 zł) oraz na wypłatę zasiłków 

celowych dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej (kwota 21.570 zł),      

- w ramach rozdziału 85415 § 3260 przenosi się środki w kwocie ogółem 9.228,80 zł 

z planu wydatków Urzędu Miejskiego do planu finansowego wydatków:  

Szkoły Podstawowej w śarowie - kwota 2.539 zł, Szkoły Podstawowej  

w Imbramowicach - kwota 1.070 zł, Szkoły Podstawowej w Mrowinach-kwota 300 zł, 

Gimnazjum w śarowie - kwota 5.319,80 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie 

zakupów podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010  

naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum, 

- w ramach rozdziału 92601 przenosi się środki w kwocie ogółem 2.000 zł, z tego:  

z § 4270 kwota 2.000 zł ze środków zabezpieczonych na remont szatni  

i infrastruktury sportowej na boisku w Mrowinach do § 4170 (kwota 1.662 zł), do § 

4110 (kwota 251 zł), do § 4120 (kwota 87 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów 

wynagrodzenia inspektora nadzoru inwestorskiego na powyŜszym zadaniu,  

- w rozdziale 92695 przesuwa się środki w kwocie 6 zł z § 4260 do § 4580 na zapłatę 

odsetek za nieterminową płatność za energię elektryczną zuŜytą na hali sportowej 

przy Gimnazjum - po zakończeniu realizacji inwestycji, 

- w ramach działu 900 przesuwa się środki w kwocie ogółem 1.055 zł z rozdziału 

90002 § 4300 ( ze środków przeznaczonych na opracowanie aktualizacji Gminnego 

Planu Gospodarki Odpadami) do rozdziału 90095 - w tym: do § 4110 kwotę 133 zł, 

do § 4120 kwotę 22 zł i do § 4170 kwotę 900 zł z przeznaczeniem na pokrycie 

kosztów umów o dzieło pracowników robót publicznych.   

Wykonywanie budŜetu i wprowadzanie w nim zmian przez Burmistrza 

wynika z art. 30 ust. 1 i ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 11 Uchwały 

Nr XXXVII/175/2009 Rady Miejskiej w śarowie z dnia 07 stycznia 2009 r.  

w sprawie uchwalenia budŜetu gminy śarów na rok 2009 w związku z czym wydanie 

zarządzenia w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione. 

 

' 
Sporządziła: 
Renata Dawlewicz 
Skarbnik Gminy 


