
ZARZĄDZENIE NR 141/2014
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 6 października 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.) oraz § 11 Uchwały Nr XLIII/336/2013 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 grudnia 2013 r. 
w sprawie uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 2014,  zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2014 rok o kwotę 83.011 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego 
zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2014 rok o kwotę 83.011 zł i dokonuje się przesunięcia środków w obrębie 
działów w zakresie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 06 października 2014 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 42.518.901,71 zł

- po stronie wydatków: 48.299.333,71 zł

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian planu finansowego:
Zgodnie z pismem otrzymanym z Krajowego Biura Wyborczego znak DWB-3101-15/14 z dnia 29
września 2014 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75109 w § 2010 o kwotę 83.011 zł z
tytułu przyznania dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków
związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu
terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o
kwotę 83.011 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 75109 w § 3030, 4110, 4120, 4170, 4210, 4300
i 4410.

Ponadto dokonuje się pozostałych zmian w planie finansowym wydatków:
- w rozdziale 71035 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200 zł zabezpieczony na zakup
materiałów i wyposażenia cmentarza lub kaplicy cmentarnej m.in. krzyż, chorągwie pokutne,
tablice informacyjne,

- w rozdziale 71035 w § 4260 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 615 zł zabezpieczony na zakup
energii elektrycznej do oświetlenia zewnętrznego oraz energii i wody do kaplicy cmentarnej,

- w rozdziale 71035 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 815 zł, w tym: o kwotę
200 zł na zakup usługi kurierskiej związanej z wyposażeniem kaplicy cmentarnej i o kwotę 615 zł
na wykonanie projektu remontu ogrodzenia i alejek na cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej w
Żarowie.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie przesuwa się środki w planie
wydatków Szkoły:
- w kwocie 15.000 zł z rozdziału 80103 z § 4010 do rozdziału 80101 do § 4210 na zakup szafek do
szatni w budynku Szkoły przy ul 1 Maja 2,
- w kwocie 500 zł w rozdziale 80146 z § 4700 do § 4300 na pokrycie kosztów zakupu usługi
transportowej związanej ze szkoleniem nauczycieli.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Gimnazjum w Żarowie przesuwa się środki w planie
wydatków w kwocie 5.000 zł w rozdziale 80110 z § 4110 do § 4210 na zakup środków czystości,
tonerów i materiałów biurowych.

Na wniosek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie:
- przesuwa się środki w planie wydatków ośrodka w kwocie ogółem 1.000 zł w rozdziale 85153 z §
4410 i 4700 do § 4210 i 4300 ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na zakup ulotek
tematycznych i program profilaktyczny „Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć”,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85415 w § 3240 o kwotę 2.607 zł ze względu na
mniejsze wykorzystanie środków na wypłatę stypendiów dla uczniów.

- w rozdziale 85415 w § 3260 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 2.607 zł na realizację
rządowego programu „Wyprawka szkolna” 2014 r. w związku z planowanym pozyskaniem
dodatkowej transzy środków na ten cel.

W rozdziale 90002 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem 9.000 zł, w
tym:
- o kwotę 5.000 zł zabezpieczony na zakup usług pozostałych dotyczących obsługi składowiska,
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- o kwotę 3.000 zł zabezpieczony na działania związane z propagowaniem segregacji odpadów,
- o kwotę 1.000 zł zabezpieczony na zakup usługi badania gazu w studniach odgazowujących.

- w rozdziale 90002 zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 9.000 zł na zakup usług
związanych z uzyskaniem właściwej niwelety składowiska.

W rozdziale 90004:
- w § 4170 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000 zł zabezpieczony na pokrycie kosztów
umów zlecenia dotyczących utrzymania zieleni,
w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł na zakup urządzeń, części zamiennych i
paliwa do urządzeń utrzymania zieleni miejskiej, materiałów do nasadzeń drzew, itp.,

- w rozdziale 90015 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł na naprawy sieci
oświetleniowej, wymianę spalonych źródeł światła, awarie układów oświetleniowych,

- w rozdziale 90095 w § 4040 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000 zł ze względu na
konieczność urealnienia planu zabezpieczonego na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego
dla pracowników robót publicznych i interwencyjnych.
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