
ZARZĄDZENIE NR 104/2014
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 18 lipca 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2014 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. „o samorządzie gminnym” (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 
594 z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 11 Uchwały Nr XLIII/336/2013 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 
30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 2014 zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2014 rok o kwotę 358 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego 
zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2014 rok o kwotę 358 zł i dokonuje się przesunięcia środków w obrębie 
działów w zakresie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 4. Plan budżetu po zmianach na dzień 18 lipca 2014 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 41.284.643,71 zł

- po stronie wydatków: 47.065.075,71 zł

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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BeSTia
Strona 1

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 104/2014
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 18 lipca 2014 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść ZmianaPrzed zmianą Po zmianie
852 Pomoc społeczna 358,003 352 701,00 3 353 059,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 358,00 5 271,004 913,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

 

gminie (związkom gmin) ustawami
4 913,00 358,00 5 271,00

41 284 285,71 41 284 643,71358,00Razem:
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UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian planu finansowego:
Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak PS-ZS.3146.145.2014 z dnia 08 lipca 2014 r.
zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85215 w § 2010 o kwotę 358 zł z tytułu dotacji celowej z
budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym
energii elektrycznej. Jednoczenie o kwotę 358 zł zwiększa się na ten cel plan wydatków Ośrodka
Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85215 w § 3110.

Ponadto dokonuje się pozostałych zmian w planie finansowym wydatków:
- w rozdziale 71035 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł na zakup materiałów i
wyposażenia cmentarza lub kaplicy cmentarnej,

- w rozdziale 71035 w § 4260 zmniejsza się o kwotę 1.500 zł plan wydatków zabezpieczony na
zakup energii elektrycznej na oświetlenie zewnętrzne cmentarza oraz energii i wody do kaplicy,

- w rozdziale 71035 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 1.500 zł plan wydatków zabezpieczony na
remont alejek na starej części cmentarza,

- w rozdziale 71035 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł na remont kaplicy
cmentarnej.

- w rozdziale 75023 przesuwa się środki w kwocie 345 zł z § 4530 do § 4300 w celu zwiększenia
planu na pokrycie kosztów opłaty za udział w spotkaniu szkoleniowym – seminarium z zakresu
ochrony środowiska,

- w rozdziale 75075 przesuwa się środki w kwocie 1.780 zł z § 4300 (ze środków zabezpieczonych
na zakup usług pozostałych – służących promocji miasta) do § 4170 na pokrycie kosztów usługi
opieki nad dziećmi podczas zagranicznego wyjazdu,

Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 14.000 zł przenosząc środki z rozdziału 75818 z §
4810:
- do rozdziału 92601 do § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia na obiekty sportowe (kwota
5.500 zł),
- do rozdziału 92601 do § 4300 na zakup usług dotyczących obiektów sportowych (kwota 8.500 zł).

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie przesuwa się środki:
- w rozdziale 80101 w kwocie 200 zł z § 4430 do § 3020 w celu zabezpieczenia planu z tytułu
zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących dla pracownika szkoły,
- w kwocie 57.000 zł z rozdziału 80103 z § 4010 do rozdziału 80101 do § 4270 na zakup usług
remontowych w związku z koniecznością wykonania remontu posadzek w budynku Szkoły
Podstawowej przy ul. 1 Maja 2 w Żarowie.

- w rozdziale 80104 w § 4330 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 4.000 zł na pokrycie
kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy na dzieci zamieszkałe w gminie Żarów, a
uczęszczające do przedszkoli, punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie innych gmin,

Na wniosek Dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie zmniejsza się plan wydatków w
rozdziale 80104 w kwocie 4.000 zł w § 4010 ze względu na konieczność urealnienia planu
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finansowego.

Na wniosek Dyrektor Gimnazjum w Żarowie przesuwa się środki w rozdziale 80110 w
kwocie 17.710 zł z §§ 4040, 4110 i 4120 do §§ 4210, 4240, 4270, 4300, 4360 i 4410 ze względu na
konieczność urealnienia planów finansowych wydatków.

- w rozdziale 90004 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków zabezpieczony na
zakup urządzeń, części zamiennych i paliwa do urządzeń do utrzymania zieleni miejskiej,
materiałów do nasadzeń drzew, itp.,

- w rozdziale 90004 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł na zakup usług
dodatkowych związanych z utrzymaniem zieleni,

- w rozdziale 90015 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków zabezpieczony na
zakup kabli, przewodów i słupów instalacji oświetlenia ulicznego

- w rozdziale 90015 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł na naprawy sieci
oświetleniowej, wymianę spalonych źródeł światła i awarie układów oświetleniowych.
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