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Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 63/2010
Burmistrza Miasta śarów
z dnia 16 czerwca 2010 r.

Podstawą do zmian w planie finansowym dochodów (rozdział 75107) jest otrzymane pismo z
Krajowego Biura Wyborczego (nr DWB-3101-12/10) z dnia 15 czerwca 2010 roku) informujące o
zwiększeniu planu dotacji celowej z budŜetu państwa o kwotę 10.080 zł - z przeznaczeniem na wypłatę
zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku. Jednocześnie o powyŜszą kwotę
dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75107w § 3030.
Na wniosek dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowinach przesuwa się środki w rozdziale 80101 w
kwocie 800 zł, w planie finansowym wydatków Szkoły Podstawowej w Mrowinach – z § 4040 (kwota 800
zł) do § 4570 (kwota 500 zł) i do § 4580 (kwota 300 zł). Zmiana powyŜsza spowodowane jest

koniecznością urealnienia planu oraz rozliczenia układu ratalnego z ZUS.
Na wniosek dyrektor Szkoły Podstawowej w Imbramowicach przesuwa się środki w rozdziale
80101 w kwocie 2.000 zł zł, w planie finansowym wydatków Szkoły Podstawowej w Imbramowicach – z §
4300 do § 4210 ze względu na konieczność zakupu kosy spalinowej do uŜytku szkoły (koszenie terenów
zielonych wokół szkoły.
RównieŜ na wniosek dyrektor Szkoły Podstawowej w Imbramowicach przesuwa się środki w
rozdziale 80101 w kwocie 100 zł, w planie finansowym wydatków Szkoły Podstawowej w Imbramowicach
z § 4410 do § 4580 w celu urealnienia planów.
Na wniosek dyrektor Gimnazjum w śarowie zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80146 w §
4700 o kwotę 400 zł. Jednocześnie o kwotę 400 zł dokonuje się zwiększenia planu wydatków w planie
finansowym Urzędu w rozdziale 80146 w § 4300 z przeznaczeniem na wypłaty dofinansowań do
dokształcania i doskonalenia nauczycieli.
Na wniosek dyrektor Szkoły Podstawowej w śarowie zmniejsza się plan wydatków w rozdziale
80146 w § 4700 o kwotę 6.012 zł. Środki powyŜsze przenosi się do planu wydatków Urzędu do rozdziału
80146 § 4300 i przeznacza się na wypłaty dofinansowań do dokształcania nauczycieli.
Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w śarowie przesuwa się środki
w rozdziale 85295 w planie finansowym wydatków OPS śarów - z § 3110 (kwota 20.000 zł) do §§ 4110
(kwota 2.000 zł), 4120 (kwota 300 zł), 4170 (kwota 10.000 zł), 4220 (kwota 3.000 zł), 4300 (kwota 4.700
zł) – z przeznaczeniem na wyjazd dzieci na edukacyjną wycieczkę, w ramach „Tygodnia uśmiechu” oraz na
pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych i składek ZUS od wynagrodzeń opiekunów świetlic
środowiskowych.
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Ponadto na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w śarowie przesuwa się środki w
rozdziale 85212, w kwocie 958 zł – z § 4040 do § 4750 w celu zabezpieczenia środków na opłacenie licencji
na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz zakup tonerów do
drukarek.
Pozostałe zmiany w planie finansowym wydatków wynikają z wniosków złoŜonych przez
pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego, i tak:
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 60017 o kwotę ogółem 19.000 zł, w tym: w § 4300 o kwotę
9.000 zł (transport materiałów do remontu dróg wewnętrznych) oraz w § 4270 o kwotę 10.000 zł (remonty
dróg wewnętrznych) oraz zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 60016 w § 4270 o kwotę 10.000 zł
(remonty cząstkowe dróg gminnych), jednocześnie zwiększając plan wydatków o kwotę 29.000 zł w
rozdziale 60016 § 4300 z przeznaczeniem na transport materiałów i wynajem sprzętu do remontów dróg
gminnych.
- w ramach rozdziału 70005 § 4300 zmienia się przeznaczenie środków w kwocie 20.000 zł, w planie
wydatków Urzędu – ze środków na uzyskanie certyfikatów energetycznych – na wydatki związane z
kosztami geodezyjnymi i szacunkowymi,
- w rozdziale 75022 przenosi się środki w kwocie 3.000 zł z § 3030 do § 4210 z przeznaczeniem na

zwiększenie środków na zakup materiałów i artykułów spoŜywczych niezbędnych do obsługi
posiedzeń Rady Miejskiej,
- w obrębie rozdziału 75023 przesuwa się środki w kwocie 1.600 zł z § 4010 do § 4570 na pokrycie
kosztów odsetek wynikających z rozliczenia przez ZUS.
- w rozdziale 75023 przesuwa się środki w kwocie 1.000 zł z § 4010 do § 4300 na pokrycie kosztów szkoleń
kierownictwa Urzędu w zakresie BHP,
- w rozdziale 75023 przenosi się środki w kwocie 700 zł w ramach § 4300 ze środków przeznaczonych na
nadzór nad systemem zarządzania jakością - na zabezpieczenie środków na nagrody dla uczniów kl. VI za
bardzo dobre wyniki „sprawdzianu szóstoklasisty”,
- w rozdziale 75023 przesuwa się środki z § 4360 (kwota 4.000 zł) i § 4370 (kwota 1.000 zł) do § 4210
(kwota 5.000 zł) z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zakup materiałów biurowych, środków
czystości i wyposaŜenia - niezbędnych do funkcjonowania Urzędu,
- ponadto przenosi się środki w kwocie 20.000 zł - z rozdziału 75095 z § 4300 do rozdziału 75075 § 4300 ze
względu na konieczność zabezpieczenia planu wydatków na potrzeby promocji gminy śarów w związku z
obchodami 100-lecia Ŝarowskiego kościoła,
- przenosi się środki w kwocie 2.000 zł z rozdziału 80146 z planu wydatków Urzędu do rozdziału 80195 do
§ 4300 w celu zabezpieczenia planu na pokrycie kosztów pobytu grupy młodzieŜy z niemieckich szkół w
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ramach wymiany międzynarodowej. Wymiana ta ma na celu m. in. podtrzymanie tradycji współpracy
partnerskiej, zainicjowanej w 2005 roku.
- przesuwa się środki w kwocie 3.500 zł z rozdziału 90003 § 4300 (utrzymanie w czystości placów i
chodników) do rozdziału 90004 § 4170 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń z tytułu
umowy o dzieło na zagospodarowanie i utrzymanie gazonów kwiatowych na terenie miasta,
- w ramach rozdziału 90003 przesuwa się środki w kwocie 3.500 zł z § 4300 (utrzymanie w czystości ulic
miasta) do 4170 na pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło na utrzymanie w czystości
ulic miasta śarów.
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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