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Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 55/2010
Burmistrza Miasta śarów
z dnia 31 maja 2010 r.

Podstawą do zmian w planie finansowym dochodów (rozdział 75107) jest otrzymane pismo z
Krajowego Biura Wyborczego (nr DWB-3101-6/10 z dnia 14 maja 2010 roku) informujące o zwiększeniu
planu dotacji z budŜetu państwa o kwotę 13.975 zł - z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych
związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów prezydenta RP zarządzonych na dzień 20
czerwca 2010 r. z wyłączeniem wydatków na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.
Jednocześnie o powyŜszą kwotę dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75107, w
§§: 4110, 4120, 4170, 4210, 4300, 4740, 4750.
Zwiększa się równieŜ plan dochodów w rozdziale 85295 w § 2030, o kwotę 16.000 zł na podstawie
pisma Wojewody Dolnośląskiego (nr PS-III-3050-88/10) z dnia 18.05.2010 roku - z przeznaczeniem na
dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie doŜywiania". O kwotę
powyŜszą tj. 16.000 zł zwiększa się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w śarowie w § 3110.
Zgodnie z wnioskami Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w śarowie przesuwa się środki w
planie wydatków w obrębie rozdziału 85295: z § 3110 do § 4220 (kwota 100.- zł) - w celu zabezpieczenia
środków na poczęstunek dla osób niepełnosprawnych z Gminy śarów, uczestniczących w zorganizowanej
wycieczce o charakterze integracyjnym, z okazji Dnia Inwalidy oraz z § 3110 do § 4170 w kwocie 8.000 zł z
przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób udzielających konsultacji psychologicznych i terapeutycznych
dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej, będących w sytuacji wymagającej wsparcia specjalistów.
Przesuwa się równieŜ środki w planie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w śarowie w kwocie 4.829.zł, w rozdziale 85154 z §§: 4210, 4220, 4300, 4410, 4610, 4740, 4750 do §§: 4170 i 4370 - ze względu na
konieczność zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia
w świetlicach środowiskowych oraz na opłacenie faktur za rozmowy telefoniczne w Punkcie Interwencji
Kryzysowej i świetlicy "Serce".
W rozdziale 85401 w § 4010 w planie wydatków Szkoły Podstawowej w śarowie zmniejsza się plan
o kwotę 8.361 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85415 w planie
Ośrodka Pomocy Społecznej (kwota ogółem 8.361 zł)z tego: w § 3240 (kwota 7.943 zł), w § 3260 (kwota
418 zł)- w celu zabezpieczenia planu na 20% udział w wartości zadania (jako wkład własny), zgodnie z
umową dotacji Nr 0341/8C/163/2010 dotyczącą udzielenia dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy
materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w celu zmniejszenia róŜnic w dostępie do edukacji
wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.
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W rozdziale 80146 przesuwa się środki w kwocie ogółem 8.662 zł z § 4700 z planu finansowego
wydatków: Szkoły Podstawowej w Mrowinach (kwota 1.272 zł), Szkoły Podstawowej w Imbramowicach
(kwota 1.346 zł), Gimnazjum w śarowie (kwota 4.660 zł), Przedszkola (kwota 1384 zł) - do planu
wydatków Urzędu Miejskiego do § 4300 (kwota 8.662 zł) - na dofinansowanie kształcenia zawodowego
nauczycieli.
Pozostałe zmiany w planie finansowym wydatków wynikają z wniosków złoŜonych przez
pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego, i tak:
- w rozdziale 70005 przesuwa się środki w kwocie 9.434 zł, z § 4300 do § 4580 z przeznaczeniem na
pokrycie odsetek za opóźnienia w regulowaniu płatności dotyczących administrowania gminnym zasobem
mieszkaniowym,
- w ramach rozdziału 75011 przenosi się środki w kwocie 1.545 zł z § 4300 do § 4210 w celu zabezpieczenia
środków na zakup materiałów związanych z odnowieniem sali ślubów,
- w rozdziale 75023 przesuwa się środki w kwocie 52 zł z § 4300 do § 4580 na opłacenie odsetek za
opóźnienia w regulowaniu płatności za usługi pocztowe,
- w rozdziale 75075 przesuwa się środki w kwocie 1.200 zł z § 4210 do § 4260 w celu zabezpieczenia planu
za opłacenie rachunków za energię elektryczną (Park Miejski - obsługa czasowych imprez rekreacyjnych),
- w ramach działu 900 przesuwa się środki w kwocie 5.000 zł z rozdziału 90095 z § 4210 do rozdziału
90015 § 4260 z przeznaczeniem na zakup energii do oświetlenia ulic, placów i dróg.
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
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