
ZARZ DZENIE NR 29/2010

BURMISTRZA MIASTA !"#$%

 !"#$%!&'!(%)*%!+,',!)-

&'()*+&,-'&)*.&+/0-1,+'02,+1'&'34/5ecie gminy !+*6&'1+'7898'*.:

.%!/0"12%3$4!%)2-!&,!512-'!512%36! !"#$%!,7!(%)*%!'88,!)-!9o samorz:dzie gminnym;!(24<12!=4"#0>$26! !+,,'!)-!

? -!@-!.)!'A+-!/0 -!'B8'! !/CD#$4=1 6($! ($%#%($EF!%)2-!+BG!512%36! !"#$%!+G!1$4)/#$%!+,,8!)0<5!0!H$#%#1%*I!

/5J>$* #6*I!K? -!@-!.)!'BGF!/0 -!'+A,E!0)% !L!''!@*I3%My Nr LII/246/2009 Rady Miejskiej N%)03%! !"#$%!'A!

O)5"#$%!+,,8!)-!3!1/)%3$4!5*I3%My budPetowej gminy N%)C3!#%!)0<!+,',! %) :dzam, co nastQpuje:

;'1<'WprowadziR! ($%#6!3!J5"Pecie gminy N%)C3!#%!+,',!)0<!/0>4O%=:ce na: 

1) Zwi=:(0-1,4')>+14'&?/+@:6&'.':&.@='.A6Bem 57.732.-,  !24O0!S!

a) DziaM!600 T U)%#1/0)2!$!M:cznoVR!: 4.300.-

rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne : 4.300.-

L!A&,,!T Zakup usMug pozostaMych : 4.300.-

b) DziaM!700 T Gospodarka mieszkaniowa : 1.300.-

rozdz. 70005 - W01/0"%)<%!O)5#2%($!$!#$4)5*I0(0Vciami: 1.300.-

L!AB7,!T PozostaMe odsetki : 1.300.-

c) DziaM!750 T Administracja publiczna : 32.-

rozdz.75023- UrzQ"6!O($#!K($%12!$!($%12!#%!/)%3%*I!/03$%25ES&+--

L!ABG,!T Odsetki od nieterminowych wpM%2! !2625M5!/0"%2<C3!$!0/Mat: 32.-

d) DziaM!801 - OV3$%2%!$!36*I03%#$4!S!+-',,--

rozdz. 80101 - SzkoMy podstawowe : 500.-

L!AG,,!- X <0>4#$%!/)%*03#$<C3!#$4JQd:cych czMonkami korpusu sMuPby cywilnej: 500.-

rozdz. 80104 T Przedszkola : 800.-

L!A+7,!- Zakup usMug zdrowotnych : 500.-

L!ABG,!- Odsetki od nieterminowych wpM%2! !2625M5!/0"%2<C3!$!0/Mat: 100.-

L!AB7,!- PozostaMe odsetki 200.-

rozdz. 80110 T Gimnazja : 800.-

L!ABG,!- Odsetki od nieterminowych wpM%2! !2625M5!/0"%2<C3!$!0/Mat: 100.-

L!AB7,!- PozostaMe odsetki 300.-

L!AGA,!- Zakup materiaMC3!/%/$4)#$* 6*I!"0!1/) Q25!")5<%)1<$4O0!$!5) :dzeY!kserograficznych: 400.-

e) DziaM!852 T Pomoc spoMeczna : 500.-

rozdz. 85219 - OVrodki pomocy spoMecznej : 500.-

L!AG,,!T X <0>4#$%!/)%*03#$<C3!#$4!JQd:cych czMonkami korpusu sMuPby cywilnej: 500.-

f) DziaM!900 T W01/0"%)<%!<0(5#%>#%!$!0*I)0#%!Vrodowiska: 39.500.-

rozdz. 90003 T Z* 61 * %#$4!($%12!$!31$!S!'8-,,,--

L!A'G,!T Wynagrodzenia bezosobowe : 17.209.-
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L!A'G,!T Wynagrodzenia bezosobowe : 17.209.-

L!A'',!T SkMadki na ubezpieczenia spoMeczne : 1.541.-

L!A'+,!T SkMadki na Fundusz Pracy 250.-

rozdz. 90095 T PozostaMa dziaMalnoVR!: 20.500.-

L!A&,,!T Zakup usMug pozostaMych : 20.500.-

g) DziaM!921 T [5>25)%!$!0*I)0#%!" $4" $*23%!#%)0"034O0!S!',-,,,--

rozdz. 92109 T ?0(6!$!0Vrodki kultury, V3$42>$*4!$!<>5J6S!',-,,,--

L!A+G,!T Zakup usMug remontowych 10.000.-

2) C21,-D(0-1,4')>+14'&?/+@:6&'.':&.@='.A6Bem : 57.732.-,  !24O0S!

a) DziaM!600 T U)%#1/0)2!$!M:cznoVR!: 4.300.-

rozdz. 60016 T Drogi publiczne gminne : 4.300.-

L!A+G,!T Zakup usMug remontowych : 4.300.-

b) DziaM!700 T Gospodarka mieszkaniowa : 1.300.-

rozdz. 70005 - W01/0"%)<%!O)5#2%($!$!#$4)5*I0(0Vciami : 1.300.-

L!A&,,!T Zakup usMug pozostaMych : 1.300.-

c) DziaM!750 T Administracja publiczna : 32.-

rozdz.75023 T UrzQ"6!O($#!K($%12!$!($%12!#%!/)%3%*I powiatu):32

L!AA',!T \0")CPe sMuPbowe krajowe : 32.-

d) DziaM!801 - OV3$%2%!$!36*I03%#$4!S!+-',,--

rozdz. 80101 T SzkoMy podstawowe : 500.-

L!AA',!- \0")CPe sMuPbowe krajowe : 500.-

rozdz. 80104 - Przedszkola : 800.-

L!A+],!- Zakup energii : 800.-

rozdz. 80110 T Gimnazja : 800.-

L!A+],!- Zakup energii : 800.-

e) DziaM!852 T Pomoc spoMeczna : 500.-

rozdz. 85219 T OVrodki pomocy spoMecznej : 500.-

L!AGB,!T ^%<5/!%<*410)$C3!<0(/524)036*IF!3!26(!/)0O)%(C3!$!>$*4#*=$S!B,,--

f) DziaM!900 T W01/0"%)<%!<0(5#%>#%!$!0*I)0#%!Vrodowiska : 39.500.-

rozdz. 90003 T Z* 61 * %#$4!($%12!$!31$!S!&8-,,,--

L!A&,,!T Zakup usMug pozostaMych : 39.000.-

rozdz. 90095 - PozostaMa dziaMalnoVR!: 500.-

L!A&,,!T Zakup usMug pozostaMych : 500.-

g) DziaM!921 T [5>25)%!$!0*I)0#%!" $4" $*23%!#%)0"034O0S!',-,,,--

rozdz. 92109 T ?0(6!$!0Vrodki kultury, V3$42>$*4!$!kluby: 10.000 

L!A+G,!T Zakup usMug remontowych : 10.000.-
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;'2<'.%" C)!#%"!36<0#%#$4(! %) :dzenia powierzam Skarbnikowi Gminy. 

;'3<'Zarz:" 4#$4!3*I0" $!3!P6*$4! !"#$4(!/0"/$1%#$%-!

3) Plan bud5etu po zmianach na dzieE'31 marca 2010 r. wynosi:

- /0!12)0#$4!"0*I0"C3!S!&G-+8G-8']! M!

- /0!12)0#$4!36"%2<C3S!&]-A8B-'']! M!
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Uzasadnienie 

do Zarządzenia Nr 29/2010 

Burmistrza Miasta śarów 

z dnia 31 marca 2010 r. 

 

Podstawą do zmian w planie finansowym wydatków są wnioski pracowników merytorycznych Urzędu 

Miejskiego w śarowie oraz dyrektorów Gimnazjum, Szkoły Podstawowej w Mrowinach, Przedszkola 

Miejskiego oraz kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w śarowie - w związku z powyŜszym: 

- w ramach rozdziału 60016 przenosi się środki w kwocie ogółem 4.300 zł z § 4270 (remonty cząstkowe dróg 

gminnych) do § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem zimowym dróg 

gminnych, 

- w rozdziale 70005 przenosi się środki z § 4300 w kwocie 1.300 zł do § 4580 na pokrycie kosztów odsetek, 

- w ramach rozdziału 75023 przesuwa się środki w kwocie 32 zł z § 4410 do § 4570 na pokrycie kosztów 

odsetek za opóźnienie w zapłacie podatku dochodowego od osób fizycznych, 

- w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Mrowinach przesuwa się środki w rozdziale 80101 w kwocie 500 

zł z § 4410 do § 4700 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkoleń pracowników, 

- w rozdziale 80104 w planie wydatków Przedszkola Miejskiego przesuwa się środki w kwocie 800 zł z § 4260 

do §§ 4280 (kwota 500 zł), § 4570 (kwota 100 zł) i § 4580 (kwota 200 zł) ze względu na konieczność 

urealnienia planów, 

- w planie wydatków Gimnazjum przesuwa się środki w kwocie 800 zł z § 4260 do §§ 4570 (kwota 100 zł),  

§ 4580 (kwota 300 zł), § 4740 (kwota 400 zł) w celu urealnienia planów, 

- w rozdziale 90003 przesuwa się środki w kwocie 19.000 zł z § 4300 do §§ 4170 (kwota 17.209 zł), § 4110 

(kwota 1.541 zł), § 4120 (kwota 250 zł), 

- w ramach rozdziału 90095 § 4300 przesuwa się środki w kwocie 500 zł z planu przeznaczonego na projekty 

techniczne – na pomiary geodezyjne terenu pod place zabaw, 

- z rozdziału 90003 z § 4300 przesuwa się środki w kwocie 20.000 zł (z planu zabezpieczonego na zamiatanie 

ulic) do rozdziału 90095 § 4300 w związku z koniecznością montaŜu dwóch dodatkowych placów zabaw na 

terenach wiejskich, 

- w rozdziale 92109 w § 4270 zmienia się przeznaczenie środków w kwocie 10.000 zł poprzez zmniejszenie 

środków na zadaniu "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Imbramowice oraz rozbiórka i remont 

świetlicy we wsi Kruków" przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na remont dachu świetlicy w 

Mrowinach.  

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 LII/246/2009 Rady Miejskiej śarowa z dnia 14 grudnia 

2009 r. w sprawie uchwały budŜetowej gminy śarów na rok 2010 w związku z czym wydanie zarządzenia w 

przedmiotowej sprawie jest uzasadnione. 

Sporządziła: 
Renata Dawlewicz 

Skarbnik Gminy 


