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Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 46/2010
Burmistrza Miasta śarów
z dnia 18 maja 2010 r.

Podstawą do zmian w planie finansowym dochodów (rozdział 01095) jest
otrzymane pismo od Wojewody Dolnośląskiego (nr FB.III.3050-16/10 z dnia 06 maja
2010 roku) informujące o zwiększeniu planu dotacji z budŜetu państwa o kwotę
170.010.22 zł - z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz
pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę, w
pierwszym okresie płatniczym 2010.
Jednocześnie o powyŜszą kwotę dokonuje się zwiększenia planu wydatków w
rozdziale 01095, w §§ 4110, 4120, 4170, 4210, 4430, 4740, 4750.
Na wniosek dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowinach przesuwa się środki
w rozdziale 80101 w kwocie 6.250 zł, w planie finansowym wydatków Szkoły
Podstawowej w Mrowinach – z § 4110 (kwota 6.250 zł) do § 4010 (kwota 6.100 zł)
i do § 4120 (kwota 150 zł). Zmiana powyŜsza wynika z konieczności urealnienia planów z
przeznaczeniem na pokrycie kosztów nauczania indywidualnego ucznia tej szkoły w roku
szkolnym 2009/2010.
Pozostałe zmiany w planie finansowym wydatków wynikają z wniosków
złoŜonych przez pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego, i tak:
- w ramach działu 600 przesuwa się środki w kwocie ogółem 18.797 zł, w tym:
z rozdziału 60016 § 4270 – kwotę 2.337 zł ze środków przeznaczonych na modernizację
drogi wewnętrznej w ZastruŜu oraz kwotę 6.460 zł ze środków przeznaczonych na
remonty cząstkowe dróg - do rozdziału 60016 do § 4300: kwotę 2.337 zł z
przeznaczeniem

na

wykonanie

dokumentacji

projektowej

na

modernizację

drogi

wewnętrznej w ZastruŜu oraz kwotę 6.460 zł na wynajem frezarki do remontu dróg; w
ramach rozdziału 60017 przenosi się środki w kwocie 10.000 zł z § 4270 - ze środków na
remonty dróg wewnętrznych (w tym przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu
drogowego) do § 4300 z przeznaczeniem na transport materiałów do remontu dróg (kwota
10.000 zł),
- w ramach rozdziału 75022 przesuwa się środki w kwocie ogółem 5.500 zł, w tym z §
4300 kwotę 3.500 zł i z § 4210 kwotę 2.000 zł – do § 4170 (kwota 5.500 zł) –
z przeznaczeniem na wykonanie odznaczeń Złoty Dąb oraz statuetek z okazji
Dwudziestolecia Samorządu Terytorialnego – w ramach umowy o dzieło,

- w ramach rozdziału 75075 przesuwa się środki w kwocie 7.000 zł z § 4210 ze środków
przeznaczonych na zakup materiałów i wyposaŜenia do § 4170 na pokrycie kosztów
wynagrodzeń bezosobowych,
- w dziale 757 przesuwa się środki w kwocie 1.330 zł z rozdziału 75702 z § 8110 do
rozdziału 75704 do § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów aktu notarialnego
związanego ze spłatą z tytułu poręczenia poŜyczki - do NFOŚiGW,
- w ramach działu 801 przenosi się środki w kwocie 13.790 zł w rozdziale 80195 w §
3020 ze względu na konieczność przeniesienia środków przeznaczonych na świadczenia
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli z planu wydatków Szkoły Podstawowej w śarowie do
planu wydatków Urzędu Miejskiego.
Wykonywanie budŜetu i wprowadzanie w nim zmian przez Burmistrza wynika z
art. 30 ust. 1 i ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 11 Uchwały Nr
LII/246/2009 Rady Miejskiej śarowa z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały
budŜetowej gminy śarów na rok 2010 w związku z czym wydanie zarządzenia w
przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.
.

Sporządziła:
Renata Dawlewicz
Skarbnik Gminy

