
ZARZĄDZENIE NR 162 / 2014
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 28 listopada 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. 222 ust. 4, 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. Zmniejsza się plan dochodów na 2014 rok o kwotę 24.376 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego 
zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków na 2014 rok o kwotę 24.376 zł i dokonuje się przesunięcia środków 
w obrębie działów w zakresie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się przeniesienia środków z rezerwy ogólnej - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego 
zarządzenia.

§ 4. Plan budżetu po zmianach na dzień 28 listopada 2014 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 42.981.119,57 zł

- po stronie wydatków: 48.761.551,57 zł

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 162/2014
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 28 listopada 2014 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść ZmianaPrzed zmianą Po zmianie
852 Pomoc społeczna - 24 376,003 624 455,00 3 600 079,00

85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz
 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

 

społecznego
- 31 000,00 2 618 250,002 649 250,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

 

gminie (związkom gmin) ustawami
2 620 050,00 - 31 000,00 2 589 050,00

85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace
 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

 

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
- 2 300,00 26 900,0029 200,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

 

gminie (związkom gmin) ustawami
16 000,00 - 3 500,00 12 500,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
 

zadań bieżących gmin (związków gmin) 13 200,00 1 200,00 14 400,00

85216 Zasiłki stałe 5 500,00 159 200,00153 700,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
 

zadań bieżących gmin (związków gmin) 153 700,00 5 500,00 159 200,00

85295 Pozostała działalność 3 424,00 213 542,00210 118,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

 

gminie (związkom gmin) ustawami
77 518,00 3 424,00 80 942,00

43 005 495,57 42 981 119,57- 24 376,00Razem:
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Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 162/2014
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 28 listopada 2014 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść ZmianaPrzed zmianą Po zmianie
600 Transport i łączność 0,002 134 105,06 2 134 105,06

60016 Drogi publiczne gminne 5 000,00 2 018 175,112 013 175,11

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 140,00 140,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 650,00 - 140,00 6 510,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 164 661,90 - 1 000,00 163 661,90

4300 Zakup usług pozostałych 321 146,05 6 000,00 327 146,05

60017 Drogi wewnetrzne - 5 000,00 3 500,008 500,00

4270 Zakup usług remontowych 5 500,00 - 5 000,00 500,00

750 Administracja publiczna 0,004 994 723,44 4 994 723,44

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 4 208 526,364 208 526,36

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 219 356,00 - 500,00 218 856,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 500,00 500,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
 

prawa oraz sądownictwa 0,00115 396,00 115 396,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 0,00 2 174,002 174,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 307,80 307,80

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 1 800,00 1 800,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 174,00 - 2 107,80 66,20

75109
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory
 

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,

 

powiatowe i wojewódzkie
0,00 83 011,0083 011,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 530,00 - 655,73 12 874,27

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 150,00 655,73 2 805,73

758 Różne rozliczenia - 10 654,00106 710,00 96 056,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe - 10 654,00 90 000,00100 654,00

4810 Rezerwy 100 654,00 - 10 654,00 90 000,00

801 Oświata i wychowanie 0,0012 936 263,94 12 936 263,94
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80101 Szkoły podstawowe 10 690,00 6 102 721,006 092 031,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 79 300,00 800,00 80 100,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 452 400,00 9 253,00 3 461 653,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 636 660,00 4 200,00 640 860,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 48 850,00 - 3 500,00 45 350,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 223 069,30 - 3 000,00 220 069,30

4260 Zakup energii 249 500,00 5 000,00 254 500,00

4270 Zakup usług remontowych 114 400,00 - 2 500,00 111 900,00

4300 Zakup usług pozostałych 76 000,00 - 5 136,00 70 864,00

4430 Różne opłaty i składki 10 900,00 - 117,00 10 783,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 183 700,00 4 690,00 188 390,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
 

2 000,00 1 000,00 3 000,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 10 690,00 749 133,00759 823,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 435 230,00 - 10 690,00 424 540,00

80104 Przedszkola 0,00 2 108 860,942 108 860,94

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 173 156,00 - 2 578,00 1 170 578,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 500,00 2 000,00 14 500,00

4270 Zakup usług remontowych 72 500,00 - 2 000,00 70 500,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49 700,00 2 578,00 52 278,00

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

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 181 000,00 - 2 274,00 2 178 726,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 109 200,00 2 274,00 111 474,00

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00 57 217,0057 217,00

4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 1 200,00 2 700,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
 

24 830,20 - 1 200,00 23 630,20

851 Ochrona zdrowia 0,00247 970,00 247 970,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 230 820,00230 820,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 000,00 7 500,00 57 500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 000,00 2 500,00 28 500,00

4220 Zakup środków żywności 4 560,00 1 000,00 5 560,00
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4300 Zakup usług pozostałych 62 320,00 - 11 000,00 51 320,00

852 Pomoc społeczna - 24 376,005 007 422,00 4 983 046,00

85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz
 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

 

społecznego
- 31 000,00 2 589 050,002 620 050,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 - 209,16 90,84

3110 Świadczenia społeczne 2 455 450,00 - 17 483,25 2 437 966,75

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 000,00 - 2 128,75 44 871,25

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 500,00 - 60,09 3 439,91

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 86 900,00 - 6 042,40 80 857,60

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 200,00 - 133,63 1 066,37

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 300,00 - 2 638,30 3 661,70

4260 Zakup energii 1 000,00 - 474,21 525,79

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
 

garażowe 4 300,00 - 95,90 4 204,10

4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 - 207,00 93,00

4430 Różne opłaty i składki 300,00 - 300,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 500,00 348,74 1 848,74

4580 Pozostałe odsetki 3 000,00 - 616,04 2 383,96

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 600,00 - 230,01 369,99

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
 

1 000,00 - 730,00 270,00

85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace
 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

 

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
- 2 300,00 26 900,0029 200,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 29 200,00 - 2 300,00 26 900,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
 

rentowe 3 000,00 316 200,00313 200,00

3110 Świadczenia społeczne 290 021,00 3 000,00 293 021,00

85215 Dodatki mieszkaniowe - 14 000,00 155 336,00169 336,00

3110 Świadczenia społeczne 169 314,00 - 14 000,00 155 314,00

85216 Zasiłki stałe 5 500,00 159 200,00153 700,00

3110 Świadczenia społeczne 153 700,00 5 500,00 159 200,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 4 200,00 944 186,00939 986,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 95 000,00 2 000,00 97 000,00
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4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 300,00 2 000,00 23 300,00

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
 

stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 400,00 200,00 2 600,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 800,00 105 605,0099 805,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 45 700,00 5 800,00 51 500,00

85295 Pozostała działalność 4 424,00 334 809,00330 385,00

3110 Świadczenia społeczne 259 167,00 3 600,00 262 767,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 118,00 2 200,00 10 318,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 700,00 - 176,00 10 524,00

4300 Zakup usług pozostałych 51 500,00 - 1 200,00 50 300,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,009 225 194,21 9 225 194,21

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 650,00 5 757 921,005 756 271,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 1 650,00 3 650,00

90002 Gospodarka odpadami 0,00 1 382 200,001 382 200,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00 8 500,00 43 500,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 251 222,10 - 8 500,00 1 242 722,10

90003 Oczyszczanie miast i wsi - 1 000,00 433 236,00434 236,00

4300 Zakup usług pozostałych 362 060,00 - 1 000,00 361 060,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,00 287 303,50287 303,50

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 838,50 - 500,00 24 338,50

4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 - 500,00 4 500,00

4300 Zakup usług pozostałych 202 500,00 1 000,00 203 500,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 797 749,00797 749,00

4260 Zakup energii 417 337,00 9 800,00 427 137,00

4270 Zakup usług remontowych 80 000,00 - 6 400,00 73 600,00

4300 Zakup usług pozostałych 150 890,00 - 3 400,00 147 490,00

90095 Pozostała działalność - 650,00 564 784,71565 434,71

4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 - 650,00 9 350,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,002 339 069,18 2 339 069,18

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 000,00 2 002 008,181 999 008,18

Id: B80938F0-CCEE-4FA0-8CAC-370C0D6FA7C1. Przyjęty Strona 6



BeSTia
Strona 5

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 115 539,94 - 600,00 114 939,94

4300 Zakup usług pozostałych 41 052,00 3 600,00 44 652,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 3 000,00 16 000,0019 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 19 000,00 - 3 000,00 16 000,00

926 Kultura fizyczna 10 654,001 479 336,35 1 489 990,35

92601 Obiekty sportowe 10 654,00 1 208 160,351 197 506,35

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41 806,35 10 654,00 52 460,35

48 785 927,57 48 761 551,57- 24 376,00Razem:
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UZASADNIENIE

Niniejszymzarządzeniemdokonuje się następującychzmianplanu finansowego:
Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak PS-ZS.3146.293.2014 z dnia 10.11.2014 r.
zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85212 w § 2010 o kwotę łączną 31.000 zł z tytułu
zmniejszeniakwoty dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na:
- realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na
świadczenie z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów (12.010 zł),
- podwyższenie w 2014 r. kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom
niepełnosprawnych dzieci zgodnie z ustawą z 24.04.2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach
rodzinnych (12.520 zł),
- realizację ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w związku z wykonaniemwyroku
TK z dnia 05.12.2013 r. (6.470 zł). Jednocześnie z powyższych tytułów zmniejsza się o kwotę
ogółem 31.000 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie, w rozdziale 85212 w §§
3020, 3110 (17483,25 zł), 4010, 4110 (pracownicy 1.204,47 zł, świadczeniobiorcy 4.837,93 zł),
4210, 4260, 4410, (147,88 zł), 4430, 4580, 4610 i § 4700.

Zgodnie z pismemWojewodyDolnośląskiego znak PS-ZS.3146.291.2014 z dnia 10.11.2014
r. zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85213 w § 2010 o kwotę 3.500 zł z tytułu dotacji
celowej z budżetu państwa przeznaczonej na opłacanie składki na ubezpieczeniezdrowotne za osoby
pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, na podstawie ustawy z dnia
27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Jednocześnie z tego tytułu zmniejsza się o kwotę 3.500 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy
Społecznej w Żarowie w rozdziale 85213 w § 4130 – na opłacenie składek na ubezpieczenie
zdrowotne (opłacane za osoby pobierające świadczeniapielęgnacyjneoraz zasiłek dla opiekuna).

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak PS-ZS.3146.322.2014 z dnia
24.11.2014 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85213 w § 2030 o kwotę 1.200 zł z tytułu
dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na
ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 1.200 zł plan wydatków
Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85213 w § 4130 – na opłacenie składek na
ubezpieczeniezdrowotne (opłacane za osoby pobierające zasiłek stały).

Zgodnie z pismemWojewodyDolnośląskiego znak PS-ZS.3146.300.2014 z dnia 13.11.2014
r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85295 w § 2010 o kwotę 3.424 zł z tytułu dotacji celowej
z budżetu państwa przeznaczonej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego
programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą
nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r., zmienionej uchwałą nr 29/2014 Rady
Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 3.424 zł plan
wydatków Ośrodka Pomocy Społecznejw Żarowie w rozdziale 85295 w § 3110.

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak PS-ZS.3146.325.2014 z dnia
25.11.2014 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85216 w § 2030 o kwotę 5.500 zł z tytułu
zwiększenia kwoty dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat
zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 5.500 zł plan wydatków Ośrodka
Pomocy Społecznejw Żarowie w rozdziale 85216 w § 3110.
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Ponadto dokonuje się pozostałych zmianw planie finansowymwydatków:
- w rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków w § 4110 o kwotę 140 zł na pokrycie kosztów
składek na ubezpieczeniespołeczne od umów zlecenia,

- w rozdziale 60016 w § 4170 zmniejszasię plan wydatków o kwotę 140 zł zabezpieczonyna umowy
o dzieło dotyczące prac przy drogach gminnych,

- w rozdziale 60016 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000 zł zabezpieczony na
zakup materiałów do budowy chodników i remontu dróg na terenie gminy,

W rozdziale 60016 w § 4300:
- zmniejszasię plan wydatków o kwotę 1.000 zł zabezpieczonyna zakup map, usługi geodezyjne,
- zmniejszasię plan wydatków o kwotę 16.000 zł zabezpieczonyna zimowe utrzymaniedróg,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.000 zł na wynajemsprzętu do dróg gminnych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł na transport materiałów,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł na zakup usług pozostałych związanych z
utrzymaniemdróg i chodników.

W rozdziale 60017 w § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000 zł zabezpieczony
na remont dróg wewnętrznych.

W rozdziale 75023 w § 4610 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 zł na pokrycie
kosztów postępowania sądowego (prowadzonego przez WSAwe Wrocławiu),

- w rozdziale 75023 w § 4530 zmniejszasię plan wydatków o kwotę 500 zł zabezpieczonyna zapłatę
podatku Vat,

- w rozdziale 75101 przesuwa się środki w kwocie 2.107,80 zł z § 4210 do § 4170 (kwotę 1.800 zł) i
do § 4110 (kwotę 307,80 zł) ze względu na konieczność urealnienia planów i rozliczenia dotacji
celowej z budżetu państwa przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców,

- w rozdziale 75109 przesuwa się środki w kwocie 655,73 zł z § 4170 do § 4210 ze względu na
konieczność urealnienia planów związanych z przeprowadzonymi wyborami samorządowymi
zarządzonymina dzień 16 listopada 2014 r.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 10.654 zł przenosząc środki z rozdziału 75818 z §
4810 do rozdziału 92601 do § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia na obiekty sportowe.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mrowinach przesuwa się środki w planie
wydatków Szkoły:
- z rozdziału 80101 z § 4270 (kwotę 2.500 zł) i z rozdziału 80146 z § 4700 (kwotę 200 zł) – do
rozdziału 80101 do § 4010 (kwotę 2.500 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych
pracowników – zwiększenie funduszu nagród) i do rozdziału 80146 do § 4410 (kwotę 200 zł) na
podróże służbowe krajowe w celu udziału nauczycieliw szkoleniach i dokształcaniu.
- z rozdziału 80103 z § 4010 w kwocie 1.700 zł – do rozdziału 80101 do § 3020 (kwotę 800 zł na
wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich) i do § 4440 (kwotę 900 zł - korekta odpisu na
ZFŚS).

Zgodnie z wnioskiemDyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie przesuwa się środki w planie
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wydatków Szkoły:
- z rozdziału 80101 z § 4170 (kwotę 5.000 zł) i z rozdziału 80103 z § 4010 (kwotę 7.990 zł) - do
rozdziału 80101 do § 4110 (kwotę 4.200 zł), do § 4260 (kwotę 5.000 zł) i do § 4440 (kwotę 3.790
zł) – ze względu na konieczność urealnieniaplanów,
- w rozdziale 80101 z § 4210 (kwotę 1.500 zł), z § 4300 (kwotę 5.136 zł) i z § 4430 (kwotę 117 zł)
do § 4010 (kwotę 6.753 zł) - urealnienieplanów,
- w rozdziale 80146 przesuwa się środki w kwocie 1.000 zł z § 4700 do § 4410 (urealnienieplanów).

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Imbramowicach przesuwa się środki w planie
wydatków Szkoły:
- w rozdziale 80101 w kwocie 1.500 zł, z § 4210 do § 4170 (na przegląd elektryczny budynku i sali
sportowej),
- z rozdziału 80103 z § 4010, w kwocie 1.000 zł do rozdziału 80101 do § 4700 (na szkolenia BHP
pracowników).

Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie przesuwa się środki w
planiewydatków Przedszkola w rozdziale 80104:
- w kwocie 2.578 zł z § 4010 do § 4440 ze względu na korektę odpisu na ZFŚS,
- w kwocie 2.000 zł z § 4270 do § 4170 (urealnienieplanów).

Na wniosek Dyrektor Gimnazjumw Żarowie przesuwa się środki w planiewydatków Szkoły
w rozdziale 80110, w kwocie 2.274 zł z § 4010 do § 4440 ze względu na korektę odpisu na ZFŚS na
koniec roku kalendarzowego.

Zgodnie z wnioskiemKierownikOśrodka Pomocy Społecznejw Żarowie:
- przesuwa się środki w planie wydatków ośrodka w kwocie 11.000 zł w rozdziale 85154 z § 4300
(11000 zł) do § 4170 (kwotę 7.500 zł na wynagrodzenia dla opiekunek zajęć opiekuńczo -
wychowawczych), do § 4210 (kwotę 2.500 zł na zakup materiałów biurowych i na zajęcia
opiekuńczo - wychowawcze) i do § 4220 (1000 zł) w celu zabezpieczenia planu na poczęstunek dla
dzieci uczęszczającychna zajęcia opiekuńczo – wychowawcze,
- przesuwa się środki w planiewydatków ośrodka w kwocie łącznej 81.064,21 zł w rozdziale 85212
z § 3110 (kwotę 80.715,47 zł – świadczenia społeczne - fundusz alimentacyjny), z § 4040 (kwotę
60,09 zł), z § 4120 (kwotę 133,63 zł), z § 4400 (kwotę 95,90 zł) i z § 4410 (kwotę 59,12 zł) – do §
3110 (kwotę 80.715,47 zł świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne) i do § 4440 (kwotę 348,74
zł) – ze względu na konieczność urealnieniaplanów,
- w rozdziale 85214 zwiększa się plan wydatków w § 3110 o kwotę 3.000 zł na wypłaty zasiłków
celowych na potrzebującychmieszkańcówgminy,
- zmniejszasię plan wydatków w rozdziale 85215 w § 3110 o kwotę 14.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85219 w łącznej kwocie 4.200 zł,w tym: w § 4110 (o
kwotę 2.000 zł na opłacenie składek ZUS od wynagrodzeń pracowników), w § 4210 (o kwotę 2.000
zł na zakup materiałów biurowych (papier ksero, tonery) i w § 4370 (o kwotę 200 zł na opłacenie
faktur za usługi telefoniczneświadczone na rzecz podopiecznych),
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85228 w § 4170 o kwotę 5.800 zł (na wynagrodzenia dla
opiekunek świadczącychusługi opiekuńcze),
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85295 w § 4170 o kwotę 1.000 zł (na pokrycie kosztów
wynagrodzeń bezosobowych),
- przesuwa się środki w planiewydatków ośrodka w kwocie 176 zł w rozdziale 85295 z § 4210 do §
3110 ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na wypłaty świadczenia opiekuńczego w
ramach realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia
pielęgnacyjnego.
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W rozdziale 85295, w planie wydatków Urzędu przesuwa się środki w kwocie 1.200 zł z §
4300 (ze środków zabezpieczonychna działalność na rzecz dzieci) - do § 4170 (kwota 1.200 zł) na
pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych w związku z organizacją w dniu 07 grudnia 2014 r.
„Miasteczka Św.Mikołaja”.

- w rozdziale 90001 zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 1.650 zł na zakup materiałów i
wyposażenia do remontu kanalizacjideszczowej,

W rozdziale 90002:
- w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18.000 zł zabezpieczony na zakup usług odbioru i
unieszkodliwianiaodpadów komunalnychodbieranychod właścicielinieruchomościz terenu Gminy,
- w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.500 zł na zakup materiałów do wykonaniamiejsc
pod kontenery do selektywnejzbiórki odpadów,
- w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.500 zł na usługi związane z utwardzeniemmiejsc
pod kontenery do selektywnejzbiórki odpadów.
Powyższe zmiany w planach wydatków związane są z opłatą za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.Ponadto wydatki mające związek z opłatą ponoszone są również w rozdziale 75023 w
§§ 4010, 4100, 4110, 4120, 4140, 4210, 4300 i 4700.

W rozdziale 90003:
- w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000 zł zabezpieczony na opróżnianie koszy
ulicznych,
- w § 4300 zmniejszasię plan wydatków o kwotę 2.900 zł zabezpieczonyna zamiatanieulicmiasta,
- w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.900 zł na usługi dodatkowe z zakresu utrzymania
czystości,

W rozdziale 90004:
- w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500 zł zabezpieczony na zakup urządzeń, części
zamiennych i paliwa do urządzeń do utrzymania zieleni miejskiej, materiałów do nasadzeń drzew,
itp.,
- w § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500 zł zabezpieczony na naprawę urządzeń do
utrzymaniazieleni,
- w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł na opróżnianie koszy ulicznych,

W rozdziale 90015:
- zwiększa się plan wydatków w § 4260 o kwotę 9.800 zł na oświetlenieulicznemiasta i wsi,
- w § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.400 zł zabezpieczony na naprawy sieci
oświetleniowej,
- w § 4300 zmniejszasię plan wydatków o kwotę 3.400 zł zabezpieczonyna uzupełnienieoświetlenia
ulicznego,

- w rozdziale 90095 w § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 650 zł zabezpieczony na zakup
usług remontowych obiektów i urządzeń komunalnych,

W rozdziale 92109:
- w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.400 zł na zakup materiałów do budowy drenażu
świetlicyi terenu wokół świetlicyw Przyłęgowie,
- przesuwa się środki w kwocie 1.500 zł z § 4210 do § 4300 ze względu na konieczność
prawidłowego wydatkowania środków funduszu sołeckiego zabezpieczonych w ramach
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przedsięwzięcia „remont świetlicy wiejskiej” - na remont instalacji wodno - kanalizacyjnej na
świetlicywiejskiejw Mielęcinie,
- przesuwa się środki w kwocie 1.500 zł z § 4210 do § 4300 ze względu na konieczność
prawidłowego wydatkowania środków funduszu sołeckiego zabezpieczonych w ramach
przedsięwzięcia „remont i doposażenie świetlicywiejskiej” - na wyłożenie obrzeżami chodnikowymi
opaski wokół świetlicywiejskiejw Przyłęgowie,
- w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 600 zł na budowę drenażu świetlicy i terenu wokół
świetlicyw Przyłęgowie,

- w rozdziale 92120 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000 zł zabezpieczony na
remont zabytkowej kapliczkiw Krukowie,
- w rozdziale 92601 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.977,78 zł zabezpieczony na
„rekultywację boiska sportowego” i zwiększa się w § 4210 plan wydatków o kwotę 1.977,78 zł na
realizację zadania „zagospodarowanie boiska sportowego” (w tym w ramach zadania kwota
1.977,78 zł na zakup wiaty grillowej; zaplanowane kwoty mają związek ze zwiększeniem środków
dotyczących wsi Imbramowice, w związku z wydatkowaniem środków w ramach funduszu
sołeckiego.
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