
 !"#$%&'()'*+,-).'/*0)12345)6*++78#&9:;<=>; ?>9@AB#C

 !" #$ %&'%(&"()*+,-.-
/0"1'23" !(1'!23!(4!"56

:#!ADB#CE#F:=9GFB#HICI#98

7(89:;7<=(79:>7;?@=A<;(@B<;A(7(CD?E=F<=(GB<AH(4;:I7(A;(,-.-(:>J#

'B#J@!K>BGD=#B9>8#LI#MK>8C#MK>BG;#:#!ADB#IN#OB9FB#CPPI#98#Q@#KBO@9:R!:D=#SODAA;OT#U>=VK>#<=!A@WD>;#:#HIIC#98#
0:8#+8#'9# CXH8# J@:8# CYPC# :#JZ[AD=<K:;OD# :ODBABOD\]# B9>8# HY^# MK>BG;# :#!ADB# H^# KD=9JADB# HIIP# 9@VM# @#_DABAKBF`#
JMaWDF:A;F`# U0:8#+8#'9#CY^]# J@:8# CHXI\# @9B:# b#CC#+F`GBc;#'9#d  eHXEeHIIP#fB!;#$D=<KVD=<#gB9@GB# :#!ADB# CX#
S9M!ADB#HIIP#98#G#KJ9BGD=#MF`GBc;#aM!h=>@G=<#SODA;#gB9ZG#AB#9@V#HICI#:B9:R!:BO]#F@#ABK>iJM<="#

K(.L(C8#69:>7;?@<M(@B<;AH(7(CD?E=F<=(GB<AH(4;:I7(A;(,-.-(:>J(9>N=G;OPF=(A;Q#

C\7GDiVK:=ADM#JWBAM#!@F`@!ZG#@#VG@>i#@SZc=O#CI8INI#:#>=S@#"#

B\#0:DBc#^YC#)#+9:i!;#ABF:=WA;F`#@9SBAZG#GcB!:;#JBjK>G@G=<]#V@A>9@WD#D#@F`9@A;#J9BGB#@9B:#KR!@GADF>GB#"#
CI8INI8)#

9@:!:8#^YCI^#)#1;a@9;#&9=:;!=A>B#f:=F:;J@KJ@WD>=<#&@WKVD=<#"#CI8INI8)#

b# HICI# )# 0@>BF<=# F=W@G=# @>9:;OBA=# :#aM!h=>M# JBjK>GB# AB# 9=BWD:BF<i# :B!Bj# aD=hRF;F`# :#:BV9=KM#
B!ODADK>9BF<D#9:R!@G=<#@9B:#DAA;F`#:B!Bj#:W=F@A;F`#SODAD=#U:GDR:V@O#SODA\#MK>BGBOD"#CI8INI8)#

H\ 7<RJ8@=A<D(9N;AD(7H?;SJI7(>(J7>SR(>GIT=B(.,UL)V-LW(@(S=G>Q#

B\#0:DBc#EII#k#49BAKJ@9>#D#cRF:A@lm#HP8III8)#

9@:!:8EIICE#)#09@SD#JMaWDF:A=#SODAA=#HP8III8)#

b#XLII#k#7BVMJ#MKcMS#J@:@K>Bc;F`#HP8III8)#

a\#0:DBc#^II#k#%@KJ@!B9VB#OD=K:VBAD@GB#"#HI8III8)#

9@:!:8^IIIY#)#%@KJ@!B9VB#S9MA>BOD#D#AD=9MF`@O@lFDBOD#"#HI8III8)#

b#XLII#k#7BVMJ#MKcMS#J@:@K>Bc;F`#HI8III8)#

F\#0:DBc#^YI#k#(!ODADK>9BF<B#JMaWDF:AB#"#LC8LII8)#

9@:!:8^YIHH#k#fB!;#SODA#UODBK>#D#ODBK>#AB#J9BGBF`#J@GDB>M\#"#L8III8)#

b#XHCI#k#7BVMJ#OB>=9DBcZG#D#G;J@KBh=ADB#L8III8)#

9@:!:8^YIHLk+9:i!;#SODA#UODBK>#D#ODBK>#AB#J9BGBF`#J@GDB>M\#N8LII8)#

b#XHCI#k#7BVMJ#OB>=9DBcZG#D#G;J@KBh=ADB#Y8III8)#

b#XLII#k#7BVMJ#MKcMS#J@:@K>Bc;F`#C8^II8)#

b#XY^I#k#-!K=>VD#@!#AD=>=9ODA@G;F`#GJcB>#:#>;>McM#J@:@K>Bc;F`#J@!B>VZG#D#@JcB>#C8EII8)#

9@:!:8^YI^Y#)#&9@O@F<B#<=!A@K>=V#KBO@9:R!M#>=9;>@9DBWA=S@#"#HI8III8)#

b#XLII#k#7BVMJ#MKcMS#J@:@K>Bc;F`#HI8III8)#

!\#0:DBc#^YC#k#+9:i!;#ABF:=WA;F`#@9SBAZG#GcB!:;#JBjK>G@G=<]#V@A>9@WD#D#@F`9@A;#J9BGB#@9B:#KR!@GADF>GB#"#
CI8INI8)#

9@:!:8^YCI^#k#1;a@9;#&9=:;!=A>B#f:=F:;J@KJ@WD>=<#&@WKVD=<#"#CI8INI8)#

b#LILI#k#fZhA=#G;!B>VD#AB#9:=F:#@KZa#_D:;F:A;F`#"#CI8INI8)#

=\#0:DBc#NIC#k#-lGDB>B#D#G;F`@GBAD=#"#CC8LCH8)#

9@:!:8#NICIC#k#?:V@c;#J@!K>BG@G=#H8PII8)#

b#XHCI#k#7BVMJ#OB>=9DBcZG#D#G;J@KBh=ADB#H8III8)#

b#XY^I#k#-!K=>VD#@!#AD=>=9ODA@G;F`#GJcB>#:#>;>McM#J@:@K>Bc;F`#J@!B>VZG#D#@JcB>#YII8)#



 !"#$%&'()'*+,-).'/*0)12345)6*++78#&9:;<=>; ?>9@AB#H

b#XYNI#k#&@:@K>Bc=#@!K=>VD#XII8)#

9@:!:8#NICXE#k#0@VK:>BcFBAD=#D#!@KV@ABW=AD=#ABMF:;FD=WD#E8XCH8)#

b#XLII#k#7BVMJ#MKcMS#J@:@K>Bc;F`#E8XCH8)#

9@:!:8#NICPY#k#&@:@K>BcB#!:DBcBWA@lm#H8III8)#

b#XLII#k#7BVMJ#MKcMS#J@:@K>Bc;F`#H8III8)#

_\#0:DBc#NYH#k#&@O@F#KJ@c=F:AB#HI8PYN8)#

9@:!:8# NYHCH# k# nGDB!F:=ADB# 9@!:DAA=]# lGDB!F:=AD=# :#_MA!MK:M# BWDO=A>BF;<A=S@# @9B:# KVcB!VD# AB#
Ma=:JD=F:=ADB#=O=9;>BWA=#D#9=A>@G=#:#Ma=:JD=F:=ADB#KJ@c=F:A=S@#PYN8)#

b#X^YI#k#7BVMJ#BVF=K@9DZG#V@OJM>=9@G;F`]#G#>;O#J9@S9BOZG#D#WDF=AF<D#PYN8)#

9@:!:8#NYHPY#k#&@:@K>BcB#!:DBcBWA@lm#HI8III8)#

b#XCCI#k#?VcB!VD#AB#Ma=:JD=F:=ADB#KJ@c=F:A=#H8III8)#

b#XCHI#k#?VcB!VD#AB#/MA!MK:#&9BF;#LII8)#

b#XC^I#k#1;ABS9@!:=ADB#a=:@K@a@G=#CI8III8)#

b#XHHI#k#7BVMJ#l9@!VZG#h;GA@lFD#L8III8)#

b#XLII#k#7BVMJ#MKcMS#J@:@K>Bc;F`#X8^II8)#

S\#0:DBc#PII#k#%@KJ@!B9VB#V@OMABWAB#D#@F`9@AB#l9@!@GDKVB#^8III8)#

9@:!:8#PIIIL#k#-F:;K:F:BAD=#ODBK>#D#GKD#L8YII8)#

b#XC^I#k#1;ABS9@!:=ADB#a=:@K@a@G=#L8YII8)#

9@:!:8#PIIIX#k#+>9:;OBAD=#:D=W=AD#G#ODBK>BF`#D#SODABF`#L8YII8)#

b#XC^I#k#1;ABS9@!:=ADB#a=:@K@a@G=#L8YII8)#

L\ BA<=O8@=A<D(9N;AD(7H?;SJI7(>(J7>SR(>GIT=B(Q(..ULVX-LW(@(S=G>Q#

B\#0:DBc#EII#k#49BAKJ@9>#D#cRF:A@lm#HP8III8)#

9@:!:8EIICE#k#09@SD#JMaWDF:A=#SODAA=#CI8III8)#

b#XH^I#k#7BVMJ#MKcMS#9=O@A>@G;F`#CI8III8)#

9@:!:8EIIC^#k#09@SD#G=GAi>9:A=#CP8III8)#

b#XH^I#k#7BVMJ#MKcMS#9=O@A>@G;F`#CI8III8)#

b#XLII#k#7BVMJ#MKcMS#J@:@K>Bc;F`#P8III8)#

a\#0:DBc#^II#k#%@KJ@!B9VB#OD=K:VBAD@GB#"#HI8III8)#

9@:!:8^IIIY#k#%@KJ@!B9VB#S9MA>BOD#D#AD=9MF`@O@lFDBOD#"#HI8III8)#

b#XLII#k#7BVMJ#MKcMS#J@:@K>Bc;F`#HI8III8)#

F\#0:DBc#^YI#k#(!ODADK>9BF<B#JMaWDF:AB#"#LC8LII8)#

9@:!:8^YIHH#k#fB!;#SODA#UODBK>#D#ODBK>#AB#J9BGBF`#J@GDB>M\#"#L8III8)#

b#LILI#k#fZhA=#G;!B>VD#AB#9:=F:#@KZa#_D:;F:A;F`#L8III8)#

9@:!:8^YIHL#)#+9:i!;#SODA#UODBK>#D#ODBK>#AB#J9BGBF`#J@GDB>M\#N8LII8)#

b#XICI#k#1;ABS9@!:=ADB#@K@a@G=#J9BF@GADVZG#H8EII8)#

b#XLII#k#7BVMJ#MKcMS#J@:@K>Bc;F`#^II8)#

b# XLEI# k# -JcB>;# :#>;>McM# :BVMJM# MKcMS# >=W=V@OMADVBF;<A;F`# lGDB!F:@A;F`# G#9MF`@O=<# JMaWDF:A=<#
KD=FD#>=W=_@ADF:A=<#X8III8)#

b#XL^I#k#-JcB>;#:#>;>McM#:BVMJM#MKcMS# >=W=V@OMADVBF;<A;F`#lGDB!F:@A;F`#G#K>BF<@AB9A=<#JMaWDF:A=<#
KD=FD#>=W=_@ADF:A=<#C8III8)#



 !"#$%&'()'*+,-).'/*0)12345)6*++78#&9:;<=>; ?>9@AB#L

9@:!:8^YIPY#k#&@:@K>BcB#!:DBcBWA@lm#HI8III8)#

b#XLII#k#7BVMJ#MKcMS#J@:@K>Bc;F`#HI8III8)#

!\#0:DBc#NIC#k#-lGDB>B#D#G;F`@GBAD=#"#CC8LCH8)#

9@:!:8#NICIC#k#?:V@c;#J@!K>BG@G=#H8PII8)#

b#XIXI#k#0@!B>V@G=#G;ABS9@!:=AD=#9@F:A=#NII8)#

b#XLII#k#7BVMJ#MKcMS#J@:@K>Bc;F`#H8III8)#

b#XXCI#k#&@!9Zh=#KcMha@G=#V9B<@G=#CII8)#

9@:!:8#NICXE#k#0@VK:>BcFBAD=#D#!@KV@ABW=AD=#ABMF:;FD=WD#N8XCH8)#

b#X^II#k#?:V@W=ADB#J9BF@GADVZG#AD=ai!RF;F`#F:c@AVBOD#V@9JMKM#KcMha;#F;GDWA=<#E8XCH8)#

b#XLII#k#7BVMJ#MKcMS#J@:@K>Bc;F`#H8III8)#

=\#0:DBc#NYH#k#&@O@F#KJ@c=F:AB#HI8PYN8)#

9@:!:8# NYHCH# k# nGDB!F:=ADB# 9@!:DAA=]# lGDB!F:=AD=# :#_MA!MK:M# BWDO=A>BF;<A=S@# @9B:# KVcB!VD# AB#
Ma=:JD=F:=ADB#=O=9;>BWA=#D#9=A>@G=#:#Ma=:JD=F:=ADB#KJ@c=F:A=S@#PYN8)#

b#XIXI#k#0@!B>V@G=#G;ABS9@!:=AD=#9@F:A=#PYN8)#

9@:!:8#NYHPY#k#&@:@K>BcB#!:DBcBWA@lm#HI8III8)#

b#LCCI#k#nGDB!F:=ADB#KJ@c=F:A=#HI8III8)#

_\#0:DBc#PII#k#%@KJ@!B9VB#V@OMABWAB#D#@F`9@AB#l9@!@GDKVB#^8III8)#

9@:!:8#PIIIL#k#-F:;K:F:BAD=#ODBK>#D#GKD#^8III8)#

b#XLII#k#7BVMJ#MKcMS#J@:@K>Bc;F`#^8III8)#

X\YN;A(CD?E=SD(9>(@B<;A;FZ(A;(?@<=[(.)(F@=:7F;(,-.-(:L(7HA>8<Q#

)#J@#K>9@AD=#!@F`@!ZG"#L^8ELL8LPH]HH#:c#

)#J@#K>9@AD=#G;!B>VZG"#LE8NLI8YPH]HH#:c#

,L(69:>7;?@<M(@B<;AH(7(7HJ;@<=(@;?;[(@N=F>AHFZ(@(@;J:=8D(;?B<A<8S:;FO<(:@P?>7=O(A;(.)L-)L,-.-(
:>JD(9>N=G;OPF=(A;(Q#

C\# 7<RJ8@=A<D(9N;AD(?>FZ>?I7(>(J7>SR(>GIT=B(Q(.-L-\-LW#

B\#0:DBc# ^YC# )# +9:i!;# ABF:=WA;F`# @9SBAZG# GcB!:;# JBjK>G@G=<]# V@A>9@WD# D#@F`9@A;# J9BGB# @9B:#
KR!@GADF>GB"CI8INI8)#

9@:!:8#^YCI^#)#1;a@9;#&9=:;!=A>B#f:=F:;J@KJ@WD>=<#&@WKVD=<#"#CI8INI8)#

b# HICI# )# 0@>BF<=# F=W@G=# @>9:;OBA=# :#aM!h=>M# JBjK>GB# AB# 9=BWD:BF<i# :B!Bj# aD=hRF;F`# :#:BV9=KM#
B!ODADK>9BF<D#9:R!@G=<#@9B:#DAA;F`#:B!Bj#:W=F@A;F`#SODAD=#U:GDR:V@O#SODA\#MK>BGBOD#"#CI8INI8)#

H\# 7<RJ8@=A<D(9N;AD(7H?;SJI7(>(J7>SR(>GIT=B(Q(..L-*\LW](@(S=G>Q#

B\#0:DBc#^YC#k#+9:i!;#ABF:=WA;F`#@9SBAZG#GcB!:;#JBjK>G@G=<]#V@A>9@WD#D#@F`9@A;#J9BGB#@9B:#KR!@GADF>GB#
"#CI8INI8)#

9@:!:8^YCI^#k#1;a@9;#&9=:;!=A>B#f:=F:;J@KJ@WD>=<#&@WKVD=<#"#CI8INI8)#

b#LILI#k#fZhA=#G;!B>VD#AB#9:=F:#@KZa#_D:;F:A;F`#"#CI8INI8)#

a\#0:DBc#NYH#k#&@O@F#KJ@c=F:AB#PYN8)#

9@:!:8# NYHCH# k# nGDB!F:=ADB# 9@!:DAA=]# lGDB!F:=AD=# :#_MA!MK:M# BWDO=A>BF;<A=S@# @9B:# KVcB!VD# AB#
Ma=:JD=F:=ADB#=O=9;>BWA=#D#9=A>@G=#:#Ma=:JD=F:=ADB#KJ@c=F:A=S@#PYN8)#

b#X^YI#k#7BVMJ#BVF=K@9DZG#V@OJM>=9@G;F`]#G#>;O#J9@S9BOZG#D#WDF=AF<D#PYN8)#

L\# BA<=O8@=A<D(9N;AD(7H?;SJI7(>(J7>SR(>GIT=B(Q(UV\LW](@(S=G>Q#

B\#0:DBc#NYH#k#&@O@F#KJ@c=F:AB#PYN8)#



 !"#$%&'()'*+,-).'/*0)12345)6*++78#&9:;<=>; ?>9@AB#X

9@:!:8# NYHCH# k# nGDB!F:=ADB# 9@!:DAA=]# lGDB!F:=AD=# :#_MA!MK:M# BWDO=A>BF;<A=S@# @9B:# KVcB!VD# AB#
Ma=:JD=F:=ADB#=O=9;>BWA=#D#9=A>@G=#:#Ma=:JD=F:=ADB#KJ@c=F:A=S@#PYN8)#

b#XIXI#k#0@!B>V@G=#G;ABS9@!:=AD=#9@F:A=#PYN8)#

X\#YN;A( ^<A;A8>7H(@;?;[(@N=F>AHFZ(@(@;J:=8D(;?B<A<8S:;FO<( :@P?>7=O(A;(?@<=[(.)(F@=:7F;(,-.-(:L(
7HA>8<Q#

)#J@#K>9@AD=#!@F`@!ZG#"#L8C^C8PHE]HH#:c#

)#J@#K>9@AD=#G;!B>VZG#"#L8C^C8PHE]HH#:c#

K(,L('B!:Z9#AB!#G;V@ABAD=O#:B9:R!:=ADB#J@GD=9:BO#?VB9aADV@GD#%ODA;8#

K(*L(7B9:R!:=AD=#GF`@!:D#G#h;FD=#:#!AD=O#J@!JDKBADB8#



5 

 Uzasadnienie 

do Zarządzenia Nr 63/2010 

Burmistrza Miasta śarów 

z dnia 16 czerwca 2010 r. 

 

Podstawą do zmian w planie finansowym dochodów (rozdział 75107) jest otrzymane pismo z 

Krajowego Biura Wyborczego (nr DWB-3101-12/10) z dnia 15 czerwca 2010 roku) informujące o 

zwiększeniu planu dotacji celowej z budŜetu państwa o kwotę 10.080 zł - z przeznaczeniem na wypłatę 

zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku. Jednocześnie o powyŜszą kwotę 

dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75107w § 3030. 

Na wniosek dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowinach przesuwa się środki w rozdziale 80101 w 

kwocie 800 zł, w planie finansowym wydatków Szkoły Podstawowej w Mrowinach – z § 4040 (kwota 800 

zł) do § 4570 (kwota 500 zł) i do § 4580 (kwota 300 zł). Zmiana powyŜsza spowodowane jest 

koniecznością urealnienia planu oraz rozliczenia układu ratalnego z ZUS. 

Na wniosek dyrektor Szkoły Podstawowej w Imbramowicach przesuwa się środki w rozdziale 

80101 w kwocie 2.000 zł zł, w planie finansowym wydatków Szkoły Podstawowej w Imbramowicach – z § 

4300 do § 4210 ze względu na konieczność zakupu kosy spalinowej do uŜytku szkoły (koszenie terenów 

zielonych wokół szkoły. 

RównieŜ na wniosek dyrektor Szkoły Podstawowej w Imbramowicach przesuwa się środki w 

rozdziale 80101 w kwocie 100 zł, w planie finansowym wydatków Szkoły Podstawowej w Imbramowicach 

z § 4410 do § 4580 w celu urealnienia planów. 

Na wniosek dyrektor Gimnazjum w śarowie zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80146 w § 

4700 o kwotę 400 zł. Jednocześnie o kwotę 400 zł dokonuje się zwiększenia planu wydatków w planie 

finansowym Urzędu w rozdziale 80146 w § 4300 z przeznaczeniem na wypłaty dofinansowań do 

dokształcania i doskonalenia nauczycieli. 

Na wniosek dyrektor Szkoły Podstawowej w śarowie zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 

80146 w § 4700 o kwotę 6.012 zł. Środki powyŜsze przenosi się do planu wydatków Urzędu do rozdziału 

80146 § 4300 i przeznacza się na wypłaty dofinansowań do dokształcania nauczycieli. 

Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w śarowie przesuwa się środki  

w rozdziale 85295 w planie finansowym wydatków OPS śarów - z § 3110 (kwota 20.000 zł) do §§ 4110 

(kwota 2.000 zł), 4120 (kwota 300 zł), 4170 (kwota 10.000 zł), 4220 (kwota 3.000 zł), 4300 (kwota 4.700 

zł) – z przeznaczeniem na wyjazd dzieci na edukacyjną wycieczkę, w ramach „Tygodnia uśmiechu” oraz na 

pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych i składek ZUS od wynagrodzeń opiekunów świetlic 

środowiskowych. 
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Ponadto na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w śarowie przesuwa się środki w 

rozdziale 85212, w kwocie 958 zł – z § 4040 do § 4750 w celu zabezpieczenia środków na opłacenie licencji 

na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz zakup tonerów do 

drukarek. 

Pozostałe zmiany w planie finansowym wydatków wynikają z wniosków złoŜonych przez 

pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego, i tak: 

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 60017 o kwotę ogółem 19.000 zł, w tym: w § 4300 o kwotę 

9.000 zł (transport materiałów do remontu dróg wewnętrznych) oraz w § 4270 o kwotę 10.000 zł (remonty 

dróg wewnętrznych) oraz zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 60016 w § 4270 o kwotę 10.000 zł 

(remonty cząstkowe dróg gminnych), jednocześnie zwiększając plan wydatków o kwotę 29.000 zł w 

rozdziale 60016 § 4300 z przeznaczeniem na transport materiałów i wynajem sprzętu do remontów dróg 

gminnych.  

- w ramach rozdziału 70005 § 4300 zmienia się przeznaczenie środków w kwocie 20.000 zł, w planie 

wydatków Urzędu – ze środków na uzyskanie certyfikatów energetycznych – na wydatki związane z 

kosztami geodezyjnymi i szacunkowymi, 

- w rozdziale 75022 przenosi się środki w kwocie 3.000 zł z § 3030 do § 4210 z przeznaczeniem na 

zwiększenie środków na zakup materiałów i artykułów spoŜywczych niezbędnych do obsługi 

posiedzeń Rady Miejskiej,  

- w obrębie rozdziału 75023 przesuwa się środki w kwocie 1.600 zł z § 4010 do § 4570 na pokrycie 

kosztów odsetek wynikających z rozliczenia przez ZUS.  

- w rozdziale 75023 przesuwa się środki w kwocie 1.000 zł z § 4010 do § 4300 na pokrycie kosztów szkoleń 

kierownictwa Urzędu w zakresie BHP, 

- w rozdziale 75023 przenosi się środki w kwocie 700 zł w ramach § 4300 ze środków przeznaczonych na 

nadzór nad systemem zarządzania jakością - na zabezpieczenie środków na nagrody dla uczniów kl. VI za 

bardzo dobre wyniki „sprawdzianu szóstoklasisty”, 

- w rozdziale 75023 przesuwa się środki z § 4360 (kwota 4.000 zł) i § 4370 (kwota 1.000 zł) do § 4210 

(kwota 5.000 zł) z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zakup materiałów biurowych, środków 

czystości i wyposaŜenia -  niezbędnych do funkcjonowania Urzędu, 

- ponadto przenosi się środki w kwocie 20.000 zł - z rozdziału 75095 z § 4300 do rozdziału 75075 § 4300 ze 

względu na konieczność zabezpieczenia planu wydatków na potrzeby promocji gminy śarów w związku z 

obchodami 100-lecia Ŝarowskiego kościoła, 

- przenosi się środki w kwocie 2.000 zł z rozdziału 80146 z planu wydatków Urzędu do rozdziału 80195 do 

§ 4300 w celu zabezpieczenia planu na pokrycie kosztów pobytu grupy młodzieŜy z niemieckich szkół w 
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ramach wymiany międzynarodowej. Wymiana ta ma na celu m. in. podtrzymanie tradycji współpracy 

partnerskiej, zainicjowanej w 2005 roku.   

- przesuwa się środki w kwocie 3.500 zł z rozdziału 90003 § 4300 (utrzymanie w czystości placów i 

chodników) do rozdziału 90004 § 4170 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń z tytułu 

umowy o dzieło na zagospodarowanie i utrzymanie gazonów kwiatowych na terenie miasta, 

- w ramach rozdziału 90003 przesuwa się środki w kwocie 3.500 zł z § 4300 (utrzymanie w czystości ulic 

miasta) do 4170 na pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło na utrzymanie w czystości 

ulic miasta śarów. 

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 
 

 


