
ZARZĄDZENIE NR 128/2019
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 22 lipca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869), zarządzam co następuje:

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

§ 2. Dokonuje się przeniesienia środków z rezerwy ogólnej - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 22 lipca 2019 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 65.428.732,42 zł

- po stronie wydatków: 70.631.851,14 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 128/2019
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 22 lipca 2019 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

700 Gospodarka mieszkaniowa 3 498 802,58 10 539,24 3 509 341,82

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 498 802,58 10 539,24 3 509 341,82

4260 Zakup energii 55 000,00 10 000,00 65 000,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 43 600,16 539,24 44 139,40

710 Działalność usługowa 399 100,00 0,00 399 100,00

71035 Cmentarze 212 100,00 0,00 212 100,00

4260 Zakup energii 8 000,00 4 000,00 12 000,00

4270 Zakup usług remontowych 85 000,00 -4 000,00 81 000,00

750 Administracja publiczna 7 416 666,18 0,00 7 416 666,18

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 505 364,05 0,00 6 505 364,05

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 138 960,00 4 305,00 143 265,00

4270 Zakup usług remontowych 52 347,00 -10 000,00 42 347,00

4300 Zakup usług pozostałych 419 269,00 2 460,00 421 729,00

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 326 954,46 3 235,00 330 189,46

75095 Pozostała działalność 183 319,20 0,00 183 319,20

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51 293,70 -4 500,00 46 793,70

4300 Zakup usług pozostałych 28 700,00 4 500,00 33 200,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 438 984,39 0,00 1 438 984,39

75412 Ochotnicze straże pożarne 1 356 984,39 0,00 1 356 984,39

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 106 475,97 -3 000,00 103 475,97

4260 Zakup energii 30 000,00 3 000,00 33 000,00

758 Różne rozliczenia 253 109,73 -65 539,24 187 570,49

75818 Rezerwy ogólne i celowe 253 109,73 -65 539,24 187 570,49

4810 Rezerwy 253 109,73 -65 539,24 187 570,49

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 525 780,98 55 000,00 15 580 780,98

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 984 220,00 103 000,00 2 087 220,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 769 700,00 103 000,00 1 872 700,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi 572 000,00 -30 000,00 542 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 -2 000,00 4 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 553 000,00 -28 000,00 525 000,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 419 094,13 -21 252,07 397 842,06
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4210 Zakup materiałów i wyposażenia 54 534,13 3 825,27 58 359,40

4260 Zakup energii 0,00 422,66 422,66

4300 Zakup usług pozostałych 303 000,00 -26 500,00 276 500,00

4590
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
fizycznych

0,00 1 000,00 1 000,00

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 261 300,00 2 000,00 263 300,00

4270 Zakup usług remontowych 0,00 2 000,00 2 000,00

90095 Pozostała działalność 2 331 359,24 1 252,07 2 332 611,31

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 789,70 1 252,07 36 041,77

Razem: 70 631 851,14 0,00 70 631 851,14
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UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian planu finansowego:
Przesuwa się środki w planie wydatków Urzędu w kwocie 3.000 zł w rozdziale 75412 zmniejszając plan w
§ 4210 (zabezpieczony m.in. na zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej i wyposażenia osobistego
strażaków, materiałów i narzędzi budowlanych oraz materiałów elektrycznych do remiz, zakup paliwa i
olejów oraz części zamiennych do samochodów i innego sprzętu silnikowego) oraz zwiększając plan
wydatków w § 4260 na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, wody i gazu w pomieszczeniach
użytkowanych przez straż pożarną.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę
65.539,24 zł oraz zwiększając plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie:
1) w rozdziale 70005 w § 4260 o kwotę 10.000 zł na zakup energii elektrycznej, wody i gazu do
komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych, będących w dyspozycji Gminy Żarów, zasilania
wideobanera oraz oświetlenia klatek schodowych i dostawy wody w budynkach komunalnych,
2) w rozdziale 70005 w § 4610 o kwotę 539,24 zł na uiszczenie zaliczki na koszty Komornika Sądowego
związane ze sporządzeniem spisu inwentarza,
3) w rozdziale 90002 w § 4300 o kwotę 55.000 zł na zakup usług odbioru i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy (system gospodarowania
odpadami).

W rozdziale 71035 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 4.000 zł plan wydatków zabezpieczony
na remont cmentarza Armii Radzieckiej (pomniki),

- w rozdziale 71035 w § 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł na zakup energii
elektrycznej na oświetlenie zewnętrzne oraz energii i wody do kaplicy,

- w rozdziale 75023 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.305 zł na zakup materiałów i
wyposażenia do pomieszczeń w budynku UM Żarów,

- w rozdziale 75023 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków zabezpieczony na
zakup wraz z montażem klimatyzatorów do budynku UM Żarów,

- w rozdziale 75023 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.460 zł na zakup usług
pozostałych związanych z montażem klimatyzatorów,

- w rozdziale 75023 w § 4530 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.235 zł na zapłatę podatku
VAT,

- w rozdziale 90002 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 48.000 zł na zakup usług
odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości z
terenu gminy (system gospodarowania odpadami),

- w rozdziale 90003 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków zabezpieczony na
zakup materiałów do utrzymania czystości oraz materiałów i wyposażenia dla pracowników prac
społecznych i robót publicznych,

- w rozdziale 90003 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków zabezpieczony na
opróżnianie koszy ulicznych,

- w rozdziale 90003 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000 zł na zamiatanie ulic
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miasta i wiosek,

- w rozdziale 90003 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków zabezpieczony na
wywóz odpadów z terenu gminy,

- w rozdziale 90003 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków zabezpieczony na
zamiatanie i odśnieżanie chodników,

- w rozdziale 90004 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.500 zł na zakup urządzeń,
części zamiennych i paliwa do urządzeń do utrzymania zieleni miejskiej, materiałów do nasadzeń
drzew, itp.,

- w rozdziale 90004 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 25.500 zł plan wydatków zabezpieczony na
zagospodarowanie terenów zielonych w obrębie miasta (w tym ul. 1-go Maja).

Na wniosek Referatu Rozwoju przesuwa się środki w planie wydatków Urzędu:
- w kwocie 1.252,07 zł z rozdziału 90004 z § 4210 do rozdziału 90095 do § 4210 (środki
zabezpieczone na zakup materiałów do konserwacji placu zabaw - zadanie w ramach zwiększenia
funduszu sołeckiego wsi Gołaszyce),
- w kwocie 4.500 zł w rozdziale 75095 zabezpieczone na bieżącą działalność Rad Sołeckich,
organizację Dożynek Gminnych, Balu Sołtysa, Turnieju wsi, organizację przez Rady Sołeckie
imprez cyklicznych i innych: z § 4210 do § 4300,
- w kwocie 422,66 zł w ramach zwiększenia funduszu sołeckiego wsi Wierzbna w rozdziale 90004:
z § 4210 (zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych) do § 4260 na zakup wody do
utrzymania terenów zielonych.

W rozdziale 90004 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków zabezpieczony na
usuwanie i cięcia korekcyjne drzew, dokonywanie nasadzeń,

- w rozdziale 90004 w § 4590 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł na wypłatę
odszkodowania na rzecz osoby fizycznej,

- w rozdziale 90026 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł na naprawę koszy
ulicznych,

- w rozdziale 90026 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków zabezpieczony na
usługę pielęgnacji drzewek na byłym składowisku,

- w rozdziale 90026 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł na koszenie rowu

opaskowego wraz z pracami konserwacyjnymi.
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