
ZARZĄDZENIE NR  178/2018
Burmistrza Miasta Żarów

z dnia 29 października 2018 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2017  r.  poz.  2077  z  późn.  zm.)  oraz  §  11  Uchwały  Nr
XLVI/331/2017  Rady Miejskiej  w Żarowie  z  dnia  28  grudnia  2017 roku  w sprawie  uchwalenia
budżetu gminy Żarów na rok 2018,  zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się przesunięcia środków w obrębie działów w zakresie wydatków bieżących zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Plan budżetu po zmianach na dzień 29 października 2018 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 68.964.508,97 zł
- po stronie wydatków: 76.999.628,97 zł 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.
   

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian planu finansowego:

- w rozdziale 60095 w § 4210  zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 zł na zakup materiałów do
remontów wiat przystankowych, 

- w rozdziale 60095 w § 4300 zmniejsza się  o kwotę 50 zł  plan wydatków zabezpieczony na zakup
usług pozostałych.

Przesuwa się środki w rozdziale 75109 w kwocie 300 zł zmniejszając plan wydatków w § 4170
oraz zwiększając plan wydatkóww w § 4410 (urealnienie planów na sfinansowanie zadań związanych
z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów zarządzonych na dzień 21.10.2018 r.), 

-  przesuwa się środki w planie wydatków Urzędu w rozdziale  75011 w kwocie 18 zł z § 4210 do §
4300 na pokrycie kosztów przesyłki związanej z zakupem 6 czytników dla USC, przeznaczonych do
wydawania dowodów osobistych,

- w rozdziale 75412 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 600 zł  plan wydatków zabezpieczony m.in. na
zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej i wyposażenia osobistego strażaków, materiałów i narzędzi
budowlanych  oraz  materiałów  elektrycznych,  zakup  paliwa  i  olejów  oraz  części  zamiennych  do
samochodów i innego sprzętu silnikowego,

- w rozdziale 75495 w  § 4210  zwiększa się plan wydatków o kwotę 600 zł  na pokrycie kosztów
zakupu materiałów spożywczych w związku z prowadzeniem długotrwałych akcji ratowniczych na
terenie Gminy Żarów, 

Koryguje  się  mylną  treść  w  Zarządzeniu  nr  170/2018  Burmistrza  miasta  Żarów  z  dnia
16.10.2018 r.  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2018:
- wpisano:
„- w rozdziale 90004 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 600 zł na zakup materiałów po-
trzebnych do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych Gminy Żarów,” 
- winno być:
„- w  rozdziale 90004 w  § 4210  zwiększa się plan wydatków o kwotę 600 zł na zakup materiałów
potrzebnych do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych Gminy Żarów,”.
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