
ZARZĄDZENIE NR 71/2016
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 15 kwietnia 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. 222 ust. 4, 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 45.321 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego 
zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2016 rok o kwotę 45.321 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 15 kwietnia 2016 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 59.437.649 zł

- po stronie wydatków: 64.451.249 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 71/2016
Burmistrza Miasta Żarów 
z dnia 15 kwietnia 2016 r.

 

Dział Rozdział Paragraf Treść ZmianaPrzed zmianą Po zmianie
852 Pomoc społeczna 321,008 578 403,00 8 578 724,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 321,00 624,00303,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

 

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
303,00 321,00 624,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 45 000,000,00 45 000,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów 45 000,00 45 000,000,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 45 000,00 45 000,00

59 392 328,00 59 437 649,0045 321,00Razem:
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Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 71/2016
Burmistrza Miasta Żarów 
z dnia 15 kwietnia 2016 r.

 

Dział Rozdział Paragraf Treść ZmianaPrzed zmianą Po zmianie
600 Transport i łączność 25 000,002 368 326,29 2 393 326,29

60016 Drogi publiczne gminne 25 000,00 1 736 327,011 711 327,01

4270 Zakup usług remontowych 115 000,00 25 000,00 140 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 0,005 542 000,00 5 542 000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 33 900,00 5 458 100,005 492 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 708 300,00 - 33 900,00 1 674 400,00

70095 Pozostała działalność 33 900,00 33 900,000,00

4308 Zakup usług pozostałych 0,00 25 933,50 25 933,50

4309 Zakup usług pozostałych 0,00 7 966,50 7 966,50

710 Działalność usługowa 0,00561 000,00 561 000,00

71035 Cmentarze 0,00 391 000,00391 000,00

4270 Zakup usług remontowych 198 150,00 - 3 700,00 194 450,00

4300 Zakup usług pozostałych 175 750,00 3 700,00 179 450,00

750 Administracja publiczna 0,006 112 668,95 6 112 668,95

75011 Urzędy wojewódzkie 600,00 342 305,00341 705,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
 

3 500,00 600,00 4 100,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 28 225,00 5 119 779,005 148 004,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 721 250,00 - 21 250,00 2 700 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 490 750,00 - 3 650,00 487 100,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 70 525,00 - 625,00 69 900,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
 

32 000,00 - 2 700,00 29 300,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 226 000,00226 000,00

4190 Nagrody konkursowe 0,00 5 000,00 5 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 000,00 - 5 000,00 65 000,00

75095 Pozostała działalność 27 625,00 223 584,95195 959,95
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4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 16 256,25 16 256,25

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 4 993,75 4 993,75

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 3 650,00 3 650,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 625,00 625,00

4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
 

0,00 1 606,50 1 606,50

4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
 

0,00 493,50 493,50

758 Różne rozliczenia - 27 500,00269 000,00 241 500,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe - 27 500,00 241 500,00269 000,00

4810 Rezerwy 269 000,00 - 27 500,00 241 500,00

801 Oświata i wychowanie 0,0014 829 471,89 14 829 471,89

80101 Szkoły podstawowe - 62 277,92 7 251 089,087 313 367,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 90 200,00 500,00 90 700,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 697 482,44 - 62 277,92 3 635 204,52

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 240 900,00 - 500,00 240 400,00

80104 Przedszkola 22,16 2 124 141,662 124 119,50

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 201 900,00 - 2 000,00 199 900,00

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

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 700,00 22,16 20 722,16

80110 Gimnazja 0,00 3 296 764,223 296 764,22

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 388 400,00 - 8 000,00 380 400,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 52 500,00 - 3 000,00 49 500,00

4270 Zakup usług remontowych 60 200,00 11 000,00 71 200,00

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00 59 008,4259 008,42

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 - 6 920,00 2 080,00

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 23 603,37 25 603,37

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
 

41 008,42 - 16 683,37 24 325,05

80149
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i
 

metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w

 

szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
29 977,84 206 539,27176 561,43

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 500,00 - 18,90 3 481,10

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 - 3,26 1 496,74
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4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 10 000,00 12 500,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 300,00 10 000,00 12 300,00

4270 Zakup usług remontowych 75 400,00 10 000,00 85 400,00

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i
 

metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,

 

gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach

 

zawodowych oraz szkołach artystycznych

32 277,92 680 766,13648 488,21

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 500,00 16 277,92 33 777,92

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 15 000,00 16 000,00 31 000,00

852 Pomoc społeczna 321,0010 528 903,00 10 529 224,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 321,00 162 324,00162 003,00

3110 Świadczenia społeczne 162 000,00 315,00 162 315,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3,00 6,00 9,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 45 000,00316 200,00 361 200,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów 45 000,00 147 543,19102 543,19

3240 Stypendia dla uczniów 97 343,19 42 750,00 140 093,19

3260 Inne formy pomocy dla uczniów 5 200,00 2 250,00 7 450,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,0012 004 810,85 12 004 810,85

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 7 588 540,007 588 540,00

4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 8 000,00 11 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 - 8 000,00 2 000,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,00 333 767,51333 767,51

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 200,00 1 500,00 7 700,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 48 220,00 - 1 500,00 46 720,00

926 Kultura fizyczna 2 500,006 539 792,25 6 542 292,25

92695 Pozostała działalność 2 500,00 107 510,77105 010,77

4300 Zakup usług pozostałych 12 500,00 2 500,00 15 000,00

64 405 928,00 64 451 249,0045 321,00Razem:
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UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian planu finansowego:
Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak

KO.ZFK.3146.25.2.2016 z dnia 29 marca 2016 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu
dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 45.000 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w
rozdziale 85415 w § 2030 o kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o
systemie oświaty. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 45.000 zł plan wydatków
Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85415 w § 3240 (o kwotę 42.750 zł) i w §
3260 (o kwotę 2.250 zł).

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.60.2016.JK
z dnia 07 kwietnia 2016 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu
państwa w kwocie 321 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85215 w § 2010 o
kwotę 321 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II
kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania
realizowanego przez Gminę 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 321 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w
rozdziale 85215 w § 3110 (o kwotę 315 zł) i w § 4210 (o kwotę 6 zł).

Ponadto dokonuje się pozostałych zmian w planie finansowym wydatków:
Na wniosek Referatu Gospodarki Lokalowej dokonuje się zmian w budżecie Gminy Żarów na
2016 r. polegających na:
1) Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę zł 5.200 zł w rozdziale 70005 w § 4300
zabezpieczonych na koszty wykonania ulotek i plakatów informacyjnych oraz koszt biegłego
rewidenta w celu realizacji projektu ” Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie
Żarowa”.
2) Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę zł 45.000 zł w rozdziale 70005 w § 4300
zabezpieczonych na sporządzenie przez firmę zewnętrzną opracowania Lokalnego Programu
Rewitalizacji miasta Żarów na lata 2011-2020 – aktualizacja, opracowania Studium wykonalności,
przygotowanie Wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, będących podstawą do ubiegania
się o dotacje unijne, pomoc experta zewnętrznego oraz wynajem sali konferencyjnej wraz z
cateringiem w celu przeprowadzenia spotkań z grupami interesariuszy programu rewitalizacji,
3) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł 33 900 zł w rozdziale 70095, w tym:
- w § 4308 o kwotę 25.933,50 zł,
- w § 4309 o kwotę 7.966,50 zł
zabezpieczonych na: sporządzenie przez firmę zewnętrzną opracowania Lokalnego Programu
Rewitalizacji miasta Żarów na lata 2011-2020 – aktualizacja, pomoc experta zewnętrznego,
biegłego rewidenta, wynajem sali konferencyjnej wraz z cateringiem w celu przeprowadzenia
spotkań z grupami interesariuszy programu rewitalizacji oraz koszty wykonania ulotek i plakatów
informacyjnych w celu realizacji projektu ”Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie
Żarowa”.
4) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę 16.300 zł w rozdziale 70005 w § 4300 zabezpieczonych
na opracowania Studium wykonalności, przygotowanie Wniosku o dofinansowanie wraz z
załącznikami, będących podstawą do ubiegania się o dotacje unijne.

W związku z podpisaną umową dotacji o dofinansowanie projektu realizowanego przez
Województwo Dolnośląskie ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego
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Pomoc techniczna na lata 2014-2020 pn. "Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie
Województwa Dolnośląskiego" w celu wykonania projektu pn. "Rewitalizacja zdegradowanych
obszarów na terenie Żarowa” środki zabezpieczone w kwocie 33.900 zł dotyczą współfinansowania
projektu realizowanego ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, środków z
budżetu państwa, w związku z czym należało przenieść środki, zgodnie z planowanym
przeznaczeniem do odpowiednich rozdziałów i paragrafów według podziałek klasyfikacji
budżetowej. Środki finansowe w kwocie 16.300 zł nie dotyczą wykonania wyżej wymienionego
projektu i nie są współfinansowane w ramach umowy dotacji na przygotowanie programu
rewitalizacji.

Ponadto koryguje się mylny zapis w treści uzasadnienia do Zarządzenia Burmistrza Miasta
Żarów nr 55/2016 z dnia 30 marca 2016 r.:
wpisano:
„- w rozdziale 70005 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 5.200 zł plan wydatków zabezpieczony na:
koszty zarządu związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w budynkach wspólnot
mieszkaniowych zgodnie z udziałem właścicielskim Gminy Żarów, wynagrodzenie zarządcy,
usuwanie awarii, fundusz remontowy, wpłacany na rachunki bankowe wspólnot mieszkaniowych;
planowane koszty usług dotyczących budynków i lokali komunalnych w tym między innymi
koszty odprowadzania ścieków oraz wywozu nieczystości płynnych, przeglądy techniczne
budynków i instalacji, nadzór inwestorski, dokumentacja techniczna, sporządzenia przez firmę
zewnętrzną opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Żarów na lata 2011-2020 –
aktualizacja, opracowania Studium wykonalności, przygotowanie Wniosku o dofinansowanie wraz
z załącznikami, będących podstawą do ubiegania się o dotacje unijne, pomoc experta zewnętrznego
oraz wynajem sali konferencyjnej wraz z cateringiem w celu przeprowadzenia spotkań z grupami
interesariuszy programu rewitalizacji,”
winno być:
„- w rozdziale 70005 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 5.200 zł plan wydatków zabezpieczony na:
koszty zarządu związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w budynkach wspólnot
mieszkaniowych zgodnie z udziałem właścicielskim Gminy Żarów, wynagrodzenie zarządcy,
usuwanie awarii, fundusz remontowy, wpłacany na rachunki bankowe wspólnot mieszkaniowych;
planowane koszty usług dotyczących budynków i lokali komunalnych w tym między innymi
koszty odprowadzania ścieków oraz wywozu nieczystości płynnych, przeglądy techniczne
budynków i instalacji, nadzór inwestorski, dokumentacja techniczna,”.

Przesuwa się środki w kwocie 600 zł z rozdziału 75023 z § 4700 (ze środków
zabezpieczonych na szkolenia pracowników) do rozdziału 75011 do § 4700 (na szkolenia
pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej),

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 71035 w § 4270 o kwotę 3.700 zł zabezpieczony na
remont pokrycia dachowego kaplicy i wymianę 4 okien na kopule,

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 71035 w § 4300 o kwotę 12.000 zł zabezpieczony na
wynajem sprzętu do prac na cmentarzu,

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 71035 w § 4300 o kwotę 3.100 zł zabezpieczony na
wycięcia całych alejek drzew i nowe nasadzenia,

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 71035 w § 4300 o kwotę 15.000 zł na wykonanie alejek
z kostki na cmentarzu w Wierzbnej i Żarowie,

Id: 2364E8B0-F144-44F9-85EC-ECE0255F3EF3. Przyjęty Strona 2



- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 71035 w § 4300 o kwotę 100 zł na koszenie terenu
Cmentarza Armii Radzieckiej,

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 71035 w § 4300 o kwotę 3.700 zł na wykonanie
projektu remontu pokrycia dachowego kaplicy i wymiany 4 sztuk okien.

W rozdziale 75011 w 4010 zmienia się przeznaczenie środków w kwocie 20.460 zł ze
środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników - na fundusz nagród,

- w rozdziale 75023 w 4010 zmienia się przeznaczenie środków w kwocie 177.370 zł ze środków
zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników - na fundusz nagród.

Na wniosek Referatu Gospodarki Lokalowej dokonuje się zmian w budżecie Gminy Żarów
na 2016 r., w związku z podpisaną umową dotacji o dofinansowanie projektu realizowanego przez
Województwo Dolnośląskie ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc techniczna na lata 2014-2020 pn. "Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie
Województwa Dolnośląskiego" w celu wykonania projektu pn. "Rewitalizacja zdegradowanych
obszarów na terenie Żarowa”, polegających na:
1) Zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 75023 o kwotę ogółem 25.525 zł, w tym:
- w § 4010 o kwotę 21.250 zł,
- w § 4110 o kwotę 3.650 zł,
- w § 4120 o kwotę 625 zł,
2) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę ogółem 25.525 zł, w rozdziale 75095, w tym:
- w § 4018 o kwotę 16 256,25 zł,
- w § 4019 o kwotę 4 993,75 zł,
- w § 4110 o kwotę 3.650 zł,
- w § 4120 o kwotę 625 zł,
zabezpieczonych na wynagrodzenia członków Zespołu ds. rewitalizacji w ramach realizacji
projektu ” Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Żarowa”.
3) Zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 75023 o kwotę ogółem 2.100 zł, w tym:
- w § 4700 o kwotę 2.100 zł,
4) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę ogółem 2.100 zł w rozdziale 75095, w tym:
- w § 4708 o kwotę 1 606,50 zł,
- w § 4709 o kwotę 493,50 zł,
zabezpieczonych na szkolenia pracowników jst na temat kolejnych etapów tworzenia Programu
Rewitalizacji.

Środki zabezpieczone na realizację projektu „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na
terenie Żarowa” w kwocie 25.525 zł oraz 2100 zł dotyczą współfinansowania projektu
realizowanego ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, środków z budżetu
państwa, w związku z czym należało przenieść środki, zgodnie z planowanym przeznaczeniem do
odpowiednich rozdziałów i paragrafów według podziałek klasyfikacji budżetowej.

Przesuwa się środki w rozdziale 75075 z § 4210 w kwocie 5.000 zł z § 4210 do § 4190 – na
nagrody konkursowe, w tym nagrody rzeczowe i pieniężne, które są finansowane przez Gminę
Żarów w ramach konkursów, projektów, organizowanych na skalę gminną, poza gminą.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75818 w § 4810 o
kwotę 27.500 zł oraz:
- zwiększając plan wydatków w rozdziale 60016 w § 4270 o kwotę 25.000 zł na remonty
cząstkowe dróg gminnych bitumicznych i chodników,
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- zwiększając plan wydatków w rozdziale 92695 w § 4300 o kwotę 2.500 zł ze względu na
konieczność zabezpieczenia środków na dofinansowanie projektu upowszechnia zajęć sportowych
w ramach projektu „Junior Sport”.

Na wniosek Dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie dokonuje się:
- przesunięcia środków w kwocie 2.000 zł w planie wydatków Przedszkola w rozdziale 80104 z §
4110 do § 4170 ze względu na konieczność wykonania dokumentacji przeciwpożarowej wg
zaleceń pokontrolnych,
- przesunięcia środków w planie wydatków Przedszkola w kwocie łącznej 22,16 zł z rozdziału
80149 z § 4040 (kwoty 18,90 zł) i z § 4120 (kwoty 3,26 zł) – do rozdziału 80104 do § 4210 (kwoty
22,16 zł) ze względu na konieczność urealnienia planów w związku z ponownym przeliczeniem
subwencji na specjalną organizację nauki,
- zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80146 w § 4700 o kwotę 2.280 zł – urealnienie
planów.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie dokonuje się:
- przesunięcia środków w planie wydatków w łącznej kwocie 62.277,92 zł z rozdziału 80101 z §
4010 kwoty 62.277,92 zł - do rozdziału 80149 w kwocie łącznej 30.000 zł, w tym do § 4210
(kwotę 10.000 zł), do § 4240 (kwotę 10.000 zł) i do § 4270 (kwotę 10.000 zł) oraz do rozdziału
80150 kwotę łączną 32.277,92 zł, w tym do § 4210 (kwotę 16.277,92 zł) i do § 4240 (kwotę
16.000 zł). Powyższa zmiana planu finansowego wydatków dotyczy uczniów wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
- zmniejszenia środków w planie wydatków w rozdziale 80146 w § 4700 o kwotę 10.009,28 zł
(przeniesienie planu do planu Urzędu na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego
nauczycieli).

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Imbramowicach dokonuje się zmniejszenia
środków w planie wydatków w rozdziale 80146 w § 4700 o kwotę 2.360 zł (przeniesienie planu na
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli do dyspozycji burmistrza).

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowinach:
- dokonuje się zmniejszenia środków w planie wydatków w rozdziale 80146 w § 4700 o kwotę
2.034,09 zł (przeniesienie planu do planu Urzędu na dofinansowanie form doskonalenia
zawodowego nauczycieli),
- przesuwa się środki w kwocie 22.179 zł w rozdziale 80101 z § 4270 (ze środków
zabezpieczonych na wymianę okien) do § 4270 na wymianę kaloryferów w budynku Szkoły ,
- przesuwa się środki w kwocie 500 zł w rozdziale 80101 z § 4210 do § 3020 ze względu na
konieczność zabezpieczenia środków na odzież roboczą i ochronną dla pracowników szkoły.

Na wniosek Dyrektor Gimnazjum w Żarowie dokonuje się:
- przesunięcia środków w rozdziale 80110 w kwocie ogółem 11.000 zł, w tym: z § 4110 (kwotę
8.000 zł) i z § 4120 (kwotę 3.000 zł) – do § 4270 (kwotę 11.000 zł) – ze względu na potrzebę
wykonania drobnych napraw oraz remontów wokół budynku dydaktycznego Gimnazjum w
Żarowie,
- zmniejszenia planu wydatków szkoły w rozdziale 80146 w § 4210 o kwotę 6.920 zł (przeniesienie
planu na dokształcanie nauczycieli do dyspozycji burmistrza).

W planie wydatków Urzędu w rozdziale 80146 w § 4300 zwiększa się o kwotę 23.603,37 zł
plan wydatków na dofinansowanie opłat za kształcenie nauczycieli w roku 2016.
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Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90001 w § 4270 o kwotę 8.000 zł na remonty
kanalizacji deszczowej,

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90001 w § 4300 o kwotę 8.000 zł zabezpieczony na
zakup usług pozostałych związanych z sieciami kanalizacyjnymi,

- w rozdziale 90002 w 4010 zmienia się przeznaczenie środków w kwocie 11.520 zł ze środków
zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników - na fundusz nagród,

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90004 w § 4170 o kwotę 1.500 zł zabezpieczony na
umowę zlecenie na obsługę terenów zieleni utrzymywanych przez gminę poza zamówieniem
publicznym,
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90004 w § 4110 o kwotę 1.500 zł na składki na
ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia,

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90004 w § 4210 o kwotę 10.000 zł zabezpieczony na
zakup urządzeń, części zamiennych i paliwa do urządzeń do utrzymania zieleni miejskiej,
materiałów do nasadzeń drzew, itp.,

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90004 w § 4210 o kwotę 10.000 zł na zakup urządzeń,
części zamiennych i paliwa do urządzeń do utrzymania zieleni na terenie miasta i gminy,
materiałów do nasadzeń drzew i krzewów, itp..
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