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 Uzasadnienie 

do Zarządzenia Nr 69/2010 

Burmistrza Miasta śarów 

z dnia 30 czerwca 2010 r. 

 

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

z Krajowego Biura Wyborczego (nr DWB-3101-17/10) z dnia 28 czerwca 2010 roku informujące o 

przyznaniu dotacji celowej z budŜetu państwa w kwocie 10.080 zł - z przeznaczeniem na wypłatę 

zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej - ponowne głosowanie 04 lipca 2010 roku. Jednocześnie o powyŜszą kwotę 

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

 Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w śarowie: 

- przesuwa się środki w kwocie 100 zł, w rozdziale 85212 w planie finansowym wydatków OPS śarów - z § 

4210 do § 4430 w celu zabezpieczenia środków na opłacenie kosztów egzekucyjnych za czynności 

egzekucyjne przeprowadzone na podstawie tytułów wykonawczych - wobec dłuŜników alimentacyjnych, 

- przenosi się środki w kwocie 500 zł, w rozdziale 85219 z § 4210 do § 4360 ze względu na konieczność 

zabezpieczenia środków na opłacenie usług telefonii komórkowej, co związane jest z wykonywaniem pracy 

przez pracowników socjalnych w terenie i koniecznością podejmowania natychmiastowych interwencji 

telefonicznych,  

- przesuwa się środki z rozdziału 85202 z § 4330 (kwota 9.433 zł) do rozdziału 85228 do § 4170 (kwota 

8.400 zł) i § 4110 (kwota 1.033 zł), co spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia planu w celu 

zatrudnienia dwóch osób na umowę zlecenie w związku z nieplanowaną absencją pracownika realizującego 

usługi opiekuńcze oraz ze względu na sezon urlopowy, 

Pozostałe zmiany w planie finansowym wydatków wynikają z wniosków złoŜonych przez 

pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego, i tak: 

- w obrębie rozdziału 60004 przesuwa się środki w kwocie 15.600 zł z § 4300 do § 4580 w związku z 

umową ugody dotyczącą spłaty wierzytelności wobec Miasta Świdnica z tytułu współfinansowania 

transportu zbiorowego,   

- w rozdziale 75023 przesuwa się środki w kwocie 3.094 zł z § 4170 do § 4750 ze względu na konieczność  

zwiększenia planu finansowego na zakup tonerów do Urzędu Miejskiego, 

- w rozdziale 75023 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000 zł: w § 3020 o kwotę 1.500 zł, w § 4300 o 

kwotę 6.500 zł i § 4420 o kwotę 2.000 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków w § 3030 

z przeznaczeniem na indywidualne nagrody sportowe dla zawodników, w związku z awansem druŜyny 

seniorów Zjednoczeni śarów do klasy Okręgowej,  
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- w rozdziale 75075 przenosi się środki w kwocie 30 zł z § 4210 do § 4580 ze względu na konieczność 

zabezpieczenia środków na zapłatę odsetek za opóźnienia w regulowaniu płatności za energię zuŜytą w 

Parku Miejskim,  

- w rozdziale 75095 przesuwa się środki w kwocie 2.000 zł z § 4210 do § 4300 ze względu na konieczność 

zwiększenia środków na zakup usług pozostałych związanych z bieŜącą działalnością Rad Sołeckich. 

- rozwiązuje się  rezerwę ogólną w kwocie 15.538 zł (rozdział 75818 § 4810) z przeznaczeniem na: 

zwiększenie planu na zakup energii zuŜywanej w szatniach sportowych (rozdział 92695 § 4260 kwota 1.538 

zł); remont szatni sportowej przy ul. Zamkowej w śarowie (rozdział 92601 § 4270 kwota 10.000 zł); zakup 

krzesełek na stadion miejski w śarowie (rozdział 92601 § 4210 kwota 4.000 zł). 

- przesuwa się środki w rozdziale 90003, w kwocie 500 zł z § 4300 (zbieranie i utylizacja martwych zwierząt 

z terenu Gminy) - do § 4580 w celu zabezpieczenia planu na odsetki za opóźnienia w regulowaniu płatności 

za usługi komunalne,  

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 
 
 

 

 

 


