
ZARZĄDZENIE NR 23/2016
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 9 lutego 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 
2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 11 Uchwały Nr XVI/122/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z 
dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2016,  zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2016 rok o kwotę 451 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego 
zarządzenia

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2016 rok o kwotę 451 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 09 lutego 2016 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 51.245.079 zł

- po stronie wydatków: 56.258.679 zł

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik nr 1 
do Zarządzenia nr 23/2016
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 09 lutego 2016 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść ZmianaPrzed zmianą Po zmianie
852 Pomoc społeczna 451,003 455 400,00 3 455 851,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 451,00 451,000,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

 

gminie (związkom gmin) ustawami
0,00 451,00 451,00

51 244 628,00 51 245 079,00451,00Razem:
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Załącznik nr 2 
do Zarządzenia nr 23/2016
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 09 lutego 2016 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść ZmianaPrzed zmianą Po zmianie
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00714 080,76 714 080,76

75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 613 080,76613 080,76

4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 200,00 200,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 184 380,76 - 200,00 184 180,76

852 Pomoc społeczna 451,005 405 900,00 5 406 351,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 451,00 162 151,00161 700,00

3110 Świadczenia społeczne 161 700,00 444,00 162 144,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 7,00 7,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00316 200,00 316 200,00

85401 Świetlice szkolne 1 556,81 213 656,81212 100,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 149 100,00 1 556,81 150 656,81

85415 Pomoc materialna dla uczniów - 1 556,81 102 543,19104 100,00

3240 Stypendia dla uczniów 98 900,00 - 1 556,81 97 343,19

56 258 228,00 56 258 679,00451,00Razem:
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UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian planu finansowego:
Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.10.2016.JK

z dnia 26 stycznia 2016 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu
państwa w kwocie 451 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85215 w § 2010 o
kwotę 451 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał
2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania
realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Jednocześnie z tego
tytułu zwiększa się o kwotę 451 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w
rozdziale 85215 w § 3110 i 4210.

Ponadto dokonuje się pozostałych zmian w planie finansowym wydatków:
- w rozdziale 75412 przesuwa się środki w kwocie 200 zł z § 4210 (ze środków zabezpieczonych
m.in. na zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej i wyposażenia osobistego strażaków, zakup
sprzętu oraz materiałów budowlanych do remiz oraz materiałów elektrycznych, zakup paliwa i
olejów oraz części zamiennych do samochodów i innego sprzętu silnikowego) do § 4120 na
pokrycie kosztów składek na fundusz pracy od wynagrodzenia bezosobowego Komendanta
Gminnego Związku OSP RP w Żarowie.

Na wniosek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie dokonuje się zmniejszenia
w planie wydatków w rozdziale 85415 w § 3240 o kwotę 1.556,81 zł – urealnienie planu.

W planie Szkoły Podstawowej w Żarowie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85401
w § 4010 o kwotę 1.556,81 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli.

Przesuwa się środki w rozdziale 92109 w § 4300 w kwocie łącznej 3.690 zł ze środków
zabezpieczonych na zakup usług pozostałych – na wykonanie dokumentacji projektowej remontu
dobudówki świetlicy wiejskiej w Mikoszowej (projekt budowlany, kosztorys inwestorski,
przedmiar robót).
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