ZARZĄDZENIE NR 49/2012
Burmistrza Miasta ĩarów
z dnia 18 kwietnia 2012 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w budĪecie gminy ĩarów na 2012 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 póĨniejszymi zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póĨniejszymi zmianami)
oraz § 11 Uchwały Nr XVII/121/2011 Rady Miejskiej w ĩarowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w
sprawie uchwały budĪetowej gminy ĩarów na rok 2012 zarządzam, co nastĊpuje:
§ 1. Zmniejsza siĊ plan dochodów na 2012 rok o kwotĊ 82.791,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do
niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zmniejsza siĊ plan wydatków na 2012 rok o kwotĊ 82.791,78 zł i dokonuje siĊ przesuniĊcia
Ğrodków w obrĊbie działów w zakresie wydatków bieĪących zgodnie z załącznikiem nr 2 do
niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan budĪetu po zmianach na dzieĔ 18 kwietnia 2012 r. wynosi:
- po stronie dochodów: 36.244.646,22 zł
- po stronie wydatków: 37.787.547,22 zł
§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w Īycie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
Niniejszym zarządzeniem dokonuje siĊ nastĊpujących zmian planu finansowego:
Zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody DolnoĞląskiego nr FB.BP.3111.39.2012 z dnia
11.04.2012 r. zwiĊksza siĊ plan dochodów w rozdziale 01095 w § 2010 o kwotĊ 152.944,22 zł w
związku z otrzymaniem dotacji celowej z budĪetu paĔstwa z przeznaczeniem na zwrot czĊĞci
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napĊdowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postĊpowania w sprawie jego zwrotu
poniesionych przez gminĊ, w pierwszym okresie płatniczym 2012 r. JednoczeĞnie na powyĪszy
cel zwiĊksza siĊ o kwotĊ 152.944,22 zł plan wydatków UrzĊdu w rozdziale 01095 w §§ 4110,
4120, 4170, 4210 i 4430.
Na podstawie otrzymanego pisma od Wojewody DolnoĞląskiego nr
FB-BP.3111.27.2012 z dnia 03 kwietnia 2012 r. zawierającego miĊdzy innymi informacjĊ o
wysokoĞci kwot dotacji celowych przekazywanych z budĪetu paĔstwa, wynikających z podziału
kwot okreĞlonych w ustawie budĪetowej na 2012 r. z dnia 02.03.2012 r. dokonuje siĊ
nastĊpujących zmian planu finansowego:
- w rozdziale 75011 w § 2010 zmniejsza siĊ plan dochodów UrzĊdu o kwotĊ 336 zł.
JednoczeĞnie zmniejsza siĊ plan wydatków UrzĊdu w rozdziale 75011 w § 4010 o kwotĊ 336 zł,
- w rozdziale 85212 w § 2010 zmniejsza siĊ plan dochodów o kwotĊ 211.000 zł. JednoczeĞnie
zmniejsza siĊ plan wydatków OĞrodka Pomocy Społecznej w ĩarowie w rozdziale 85212 w §
3110 o kwotĊ 211.000 zł,
- w rozdziale 85213 w § 2010 zwiĊksza siĊ plan dochodów o kwotĊ 700 zł. JednoczeĞnie
zwiĊksza siĊ plan wydatków OĞrodka Pomocy Społecznej w ĩarowie w rozdziale 85213 w §
4130 o kwotĊ 700 zł,
- w rozdziale 85213 w § 2030 zmniejsza siĊ plan dochodów o kwotĊ 100 zł. JednoczeĞnie
zmniejsza siĊ plan wydatków OĞrodka Pomocy Społecznej w ĩarowie w rozdziale 85213 w §
4130 o kwotĊ 100 zł,
- w rozdziale 85214 w § 2030 zmniejsza siĊ plan dochodów o kwotĊ 27.000 zł. JednoczeĞnie
zmniejsza siĊ plan wydatków OĞrodka Pomocy Społecznej w ĩarowie w rozdziale 85214 w §
3110 o kwotĊ 27.000 zł,
- w rozdziale 85216 w § 2030 zwiĊksza siĊ plan dochodów o kwotĊ 2.000 zł. JednoczeĞnie
zwiĊksza siĊ plan wydatków OĞrodka Pomocy Społecznej w ĩarowie w rozdziale 85216 w §
3110 o kwotĊ 2.000 zł.
Ponadto dokonuje siĊ zmian planu finansowego wydatków UrzĊdu:
- w rozdziale 60016 w § 4270 zmniejsza siĊ plan wydatków o kwotĊ 10.000 zł zabezpieczony na
remonty cząstkowe dróg gminnych bitumicznych i chodników,
- w rozdziale 60016 w § 4300 zwiĊksza siĊ plan wydatków o kwotĊ 22.000 zł, z tego 10.000 zł

na transport materiałów (remonty dróg), 12.000 zł na wynajem sprzĊtu do remontów dróg,
- w rozdziale 60017 w § 4210 zmniejsza siĊ plan wydatków o kwotĊ 3.000 zł zabezpieczony na
zakup niesortu do remontu dróg gruntowych,
- w rozdziale 60017 w § 4270 zmniejsza siĊ plan wydatków o kwotĊ 5.000 zł zabezpieczony na
remonty dróg wewnĊtrznych,
- w rozdziale 60017 w § 4300 zmniejsza siĊ plan wydatków o kwotĊ 4.000 zł zabezpieczony na
transport materiałów (remonty dróg) i wynajem sprzĊtu do remontu dróg,
- w rozdziale 70005 w § 4300 zmniejsza siĊ plan wydatków o kwotĊ 1.214 zł zabezpieczony na
pokrycie kosztów udziału gminy we wspólnotach mieszkaniowych,
- w rozdziale 70005 w § 4580 zwiĊksza siĊ plan wydatków o kwotĊ 1.214 zł, w tym o kwotĊ 10
zł na pokrycie kosztów odsetek za opóĨnienia w regulowaniu płatnoĞci i o kwotĊ 1.204 zł
zgodnie z nakazem zapłaty Sygn. akt V GNc 718/12,
- w rozdziale 75022 w § 4170 zwiĊksza siĊ plan wydatków o kwotĊ 1.000 zł na na pokrycie
kosztów umowy o dzieło dotyczącej wykonania m.in. medali oraz grawertonów odznaczenia
"Złoty Dąb",
- w rozdziale 75022 w § 4300 zmniejsza siĊ plan wydatków o kwotĊ 1.000 zł zabezpieczony na
zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej,
- zgodnie z wnioskiem Dyrektor Bajkowego Przedszkola dokonuje siĊ siĊ przesuniĊcia Ğrodków
w kwocie łącznej 18.820 zł, w rozdziale 80104 w planie wydatków Przedszkola zmniejszając
plan w § 4040 (kwota 6.820 zł) i w § 4270 (kwota 12.000 zł) oraz zwiĊkszając plan wydatków w
§ 4140 (kwota 1.000 zł), w § 4260 (kwota 10.000 zł) i w § 4300 (kwota 7.820 zł) - ze wzglĊdu na
koniecznoĞü urealnienia planów.
- w rozdziale 90004 w § 4210 zmniejsza siĊ plan wydatków o kwotĊ 1.100 zł zabezpieczony na
zakup czĊĞci zamiennych i paliwa do urządzeĔ do utrzymania zieleni miejskiej,
- w rozdziale 90004 w § 4210 zwiĊksza siĊ plan wydatków o kwotĊ 1.100 zł na zakup drzewek i
krzewów do nasadzeĔ,
- w rozdziale 90015 w § 4210 zwiĊksza siĊ plan wydatków o kwotĊ 3.400 zł na pokrycie kosztów
zakupu nitek Ğwietlnych LED,
- w rozdziale 90015 w § 4300 zmniejsza siĊ plan wydatków o kwotĊ 3.400 zł zabezpieczony na
zakup usług związanych z uzupełnieniem oĞwietlenia ulicznego.
Sporządziła:
Renata Dawlewicz
Skarbnik Gminy
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