
ZARZĄDZENIE NR 136/2017
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 31 lipca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 11 Uchwały Nr XXX/230/2016 Rady Miejskiej w Żarowie 
z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2017,  zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się plan dochodów na 2017 rok o kwotę ogółem 150.383,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2017 rok o kwotę ogółem 150.383,27 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 31 lipca 2017 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 64.735.311,45 zł

- po stronie wydatków: 74.668.032,73 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 136/2017
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 31 lipca 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść ZmianaPrzed zmianą Po zmianie
801 Oświata i wychowanie 150 383,271 406 288,52 1 556 671,79

80101 Szkoły podstawowe 117 634,34 787 882,86670 248,52

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
0,00 117 634,34 117 634,34

80110 Gimnazja 32 748,93 42 948,9310 200,00

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
0,00 32 748,93 32 748,93

64 584 928,18 64 735 311,45150 383,27Razem:
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Załącznik nr 2 
do Zarządzenia nr 136/2017
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 31 lipca 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść ZmianaPrzed zmianą Po zmianie

750 Administracja publiczna 0,007 573 163,19 7 573 163,19

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 5 448 050,005 448 050,00

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 123 000,00 - 10 000,00 113 000,00

4430 Różne opłaty i składki 28 000,00 10 000,00 38 000,00

801 Oświata i wychowanie 150 383,2715 729 103,90 15 879 487,17

80101 Szkoły podstawowe 165 834,34 8 133 865,347 968 031,00

2590
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty
 

prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu

 

terytorialnego lub przez osobę fizyczną
550 000,00 9 709,52 559 709,52

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 731 121,00 - 4 000,00 3 727 121,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 232 200,00 1 068,54 233 268,54

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 31 600,00 106 856,28 138 456,28

4270 Zakup usług remontowych 245 554,00 52 200,00 297 754,00

80110 Gimnazja 32 748,93 3 050 337,933 017 589,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 62 000,00 324,24 62 324,24

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 32 424,69 32 424,69

4280 Zakup usług zdrowotnych 2 600,00 - 500,00 2 100,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
 

1 000,00 500,00 1 500,00

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
- 18 900,00 200 256,84219 156,84

4270 Zakup usług remontowych 56 000,00 - 18 900,00 37 100,00

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

- 29 300,00 940 050,68969 350,68

4270 Zakup usług remontowych 51 300,00 - 29 300,00 22 000,00

74 517 649,46 74 668 032,73150 383,27Razem:
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UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian planu finansowego:
Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.36.14.2017 z dnia 12
lipca 2017 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie
117.634,34 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 80101 w § 2010 o kwotę 117.634,34 zł z
przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 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. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę ogółem 117.634,34 zł plan wydatków
następujących jednostek:

1) w rozdziale 80101:

- w § 4210

SP Żarów – 819,36 zł
SP Imbramowice - 150,28 zł
SP Mrowiny – 98,90 zł

- w § 4240

SP Żarów – 81.936,67 zł
SP Imbramowice - 15.028,99 zł
SP Mrowiny – 9.890,62 zł

- w § 2590

Urząd Miejski w Żarowie – 9.709,52 zł (dotacja dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej
przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci –Wspólna Szkoła” w Zastrużu).

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.36.11.2017 z
dnia 13 lipca 2017 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w
kwocie 32.748,93 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 80110 w § 2010 o kwotę 32.748,93
zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 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. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę ogółem 32.748,93 zł
plan wydatków Gimnazjum w Żarowie, w rozdziale 80110:

- w § 4210 o kwotę 324,24 zł,

- w § 4240 o kwotę 32.424,69 zł.

Ponadto dokonuje się pozostałych zmian w planie finansowym wydatków:

- w rozdziale 75023 w § 4100 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków zabezpieczony na
wypłatę wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych,

- w rozdziale 75023 w § 4430 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł na opłaty komornicze
związane z poborem zaległości z tytułu podatków i opłat.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Imbramowicach przesuwa się środki w kwocie 4.000
zł w planie wydatków Szkoły w rozdziale 80101 z § 4010 do § 4270 ze względu na nieprzewidziane koszty
związane z przeprowadzanym remontem.

Na wniosek Dyrektor Gimnazjum w Żarowie przesuwa się środki w kwocie 500 zł w planie
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wydatków Szkoły w rozdziale 80110 z § 4280 do § 4700 ze względu na konieczność urealnienia planów
finansowych.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków Szkoły
w kwocie ogółem 48.200 zł z rozdziału 80149 z § 4270 (kwotę 18.900 zł) i z rozdziału 80150 z § 4270
(kwotę 29.300 zł) do rozdziału 80101 do § 4270 (kwotę 48.200 zł) na remont pomieszczeń przy ul. 1 Maja
2, ze względu na przeprowadzone prace termomodernizacyjne budynku Szkoły.
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