
ZARZĄDZENIE NR 131/2014
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 18 września 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2014 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. „o samorządzie gminnym” (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 
594 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 
885 z późn. zm.),  zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się przesunięcia środków w obrębie działów w zakresie wydatków bieżących zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Plan budżetu po zmianach na dzień 18 września 2014 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 42.444.876,71 zł

- po stronie wydatków: 48.225.308,71 zł

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 131/2014
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 18 września 2014 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść ZmianaPrzed zmianą Po zmianie
750 Administracja publiczna 0,005 003 467,44 5 003 467,44

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 4 221 601,364 221 601,36

4300 Zakup usług pozostałych 514 070,00 361,00 514 431,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 53 096,00 - 361,00 52 735,00

801 Oświata i wychowanie 0,0012 943 863,94 12 943 863,94

80101 Szkoły podstawowe 0,00 6 043 401,006 043 401,00

3260 Inne formy pomocy dla uczniów 14 474,00 - 14 474,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 186 970,00 4 429,30 191 399,30

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 30 390,00 10 044,70 40 434,70

80110 Gimnazja 0,00 3 233 168,003 233 168,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 100,00 300,00 3 400,00

4260 Zakup energii 184 200,00 - 300,00 183 900,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,009 025 694,21 9 025 694,21

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 961,00 720 249,00721 210,00

4260 Zakup energii 371 298,00 - 961,00 370 337,00

4270 Zakup usług remontowych 70 000,00 - 1 000,00 69 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 143 890,00 1 000,00 144 890,00

90095 Pozostała działalność 961,00 570 434,71569 473,71

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 745,19 - 3 445,19 16 300,00

4300 Zakup usług pozostałych 49 092,52 3 445,19 52 537,71

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 786,00 961,00 17 747,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,002 390 169,18 2 390 169,18

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 201,00 2 050 268,182 050 469,18

4260 Zakup energii 56 000,00 - 201,00 55 799,00

92195 Pozostała działalność 201,00 5 701,005 500,00
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4430 Różne opłaty i składki 0,00 201,00 201,00

48 225 308,71 48 225 308,710,00Razem:
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UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian w planie finansowym wydatków:
- w rozdziale 75023 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 361 zł na zakup usług
pozostałych związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego,

- w rozdziale 75023 w § 4440 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 361 zł ze względu na
konieczność dokonania korekty odpisu na ZFŚS, po przeliczeniu planowanej przeciętnej liczby
zatrudnionych pracowników w roku 2014,

- w rozdziale 80101 (dokonuje się przesunięcia środków w planie finansowym wydatków - z § 3260
w kwocie ogółem 14.474 zł), w tym:
- w Szkole Podstawowej w Żarowie w kwocie 10.840,50 zł,
- w Szkole Podstawowej w Mrowinach w kwocie 990 zł,
- w Szkole Podstawowej w Imbramowicach w kwocie 1.435,50 zł,
- w planie Urzędu Miejskiego w Żarowie w kwocie 1.208 zł
do następujących paragrafów wydatków w rozdziale 80101, w następujących jednostkach
budżetowych:
- do § 4210 w kwocie 4.429,30 zł (Szkoła Podstawowa w Żarowie)
- do § 4240 w kwocie ogółem 10.044,70 zł, w tym:
- w Szkole Podstawowej w Żarowie w kwocie 6.411,20 zł,
- w Szkole Podstawowej w Mrowinach w kwocie 990 zł,
- w Szkole Podstawowej w Imbramowicach w kwocie 1.435,50 zł,
- w planie Urzędu Miejskiego w Żarowie w kwocie 1.208 zł
Środki powyższe przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne,
ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub
materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż
jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust.
3 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty i pochodzą ze środków dotacji celowej z
budżetu państwa, otrzymanej na ten cel.

Na podstawie wniosku Dyrektor Gimnazjum w Żarowie przesuwa się środki w planie
wydatków w kwocie 300 zł, w rozdziale 80110 z § 4260 do § 3020 ze względu na konieczność
zabezpieczenia planu na częściowy zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla
pracowników szkoły.

- w rozdziale 90015 w § 4260 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 961 zł zabezpieczony na zakup
energii do oświetlenia ulicznego miasta i gminy,

- w rozdziale 90015 w § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000 zł zabezpieczony na
naprawy sieci oświetleniowej, wymianę spalonych źródeł światła, awarie układów
oświetleniowych,

- w rozdziale 90015 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł na uzupełnienie
oświetlenia ulicznego w miejscowościach na terenie gminy,

- w rozdziale 90095 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.445,19 zł i jednocześnie
zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 3.445,19 zł (w tym kwota 1.350,17 ze środków
funduszu sołeckiego) ze względu na konieczność prawidłowej realizacji wydatków funduszu
sołeckiego w miejscowości Imbramowice w ramach realizacji przedsięwzięcia „montaż bramki i
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doposażenie placu zabaw”,

- w rozdziale 90095 w § 4440 zwiększa się plan wydatków o kwotę 961 zł ze względu na
konieczność dokonania korekty odpisu na ZFŚS, po przeliczeniu planowanej przeciętnej liczby
zatrudnionych pracowników w roku 2014,

- w rozdziale 92109 w § 4260 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 201 zł zabezpieczony na
pokrycie kosztów zużycia energii, gazu i wody w świetlicach wiejskich,

- w rozdziale 92195 w § 4430 zwiększa się plan wydatków o kwotę 201 zł na pokrycie kosztów
rejestracji samochodu specjalnego pożarniczego marki ŻUK” - jako pojazdu zabytkowego.
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