
ZARZĄDZENIE NR 132/2014
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 22 września 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. 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. Zmniejsza się plan dochodów na 2014 rok o kwotę 8.986 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego 
zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków na 2014 rok o kwotę 8.986 zł i dokonuje się przesunięcia środków w obrębie 
działów w zakresie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 22 września 2014 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 42.435.890,71zł

- po stronie wydatków: 48.216.322,71 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 132/2014
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 22 września 2014 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść ZmianaPrzed zmianą Po zmianie
852 Pomoc społeczna - 8 986,003 429 944,00 3 420 958,00

85215 Dodatki mieszkaniowe - 8 986,00 778,009 764,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

 

gminie (związkom gmin) ustawami
9 764,00 - 8 986,00 778,00

42 444 876,71 42 435 890,71- 8 986,00Razem:
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Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 132/2014
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 22 września 2014 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść ZmianaPrzed zmianą Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00367 353,27 367 353,27

01008 Melioracje wodne 0,00 63 881,5663 881,56

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 881,56 - 9 300,00 24 581,56

4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 9 300,00 19 300,00

600 Transport i łączność 0,002 231 824,06 2 231 824,06

60016 Drogi publiczne gminne 0,00 2 138 894,112 138 894,11

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 141 661,90 - 1 000,00 140 661,90

4300 Zakup usług pozostałych 300 146,05 1 000,00 301 146,05

801 Oświata i wychowanie 0,0012 943 863,94 12 943 863,94

80101 Szkoły podstawowe 1 450,00 6 044 851,006 043 401,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 41 500,00 7 350,00 48 850,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 191 399,30 - 3 000,00 188 399,30

4260 Zakup energii 250 500,00 - 5 000,00 245 500,00

4300 Zakup usług pozostałych 59 300,00 2 100,00 61 400,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół - 1 450,00 468 550,00470 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 470 000,00 - 1 450,00 468 550,00

852 Pomoc społeczna - 8 986,004 775 411,00 4 766 425,00

85204 Rodziny zastępcze - 6 000,00 19 200,0025 200,00

2900
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu
 

terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na

 

dofinansowanie zadań bieżących
25 200,00 - 6 000,00 19 200,00

85215 Dodatki mieszkaniowe - 8 986,00 178 978,00187 964,00

3110 Świadczenia społeczne 187 780,00 - 8 810,00 178 970,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 184,00 - 176,00 8,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 6 000,00 933 457,00927 457,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 259,00 5 000,00 21 259,00
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4270 Zakup usług remontowych 4 500,00 1 000,00 5 500,00

926 Kultura fizyczna 0,001 447 977,35 1 447 977,35

92601 Obiekty sportowe 0,00 1 163 547,351 163 547,35

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 006,35 400,00 40 406,35

4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 - 400,00 13 600,00

48 225 308,71 48 216 322,71- 8 986,00Razem:
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UZASADNIENIE

Niniejszymzarządzeniemdokonuje się następującychzmianplanu finansowego:
W rozdziale 85215 w § 2010 zmniejszasię plan dochodów o kwotę 8.986 zł i jednocześnie zmniejsza
się plan wydatków w rozdziale 85215 w § 3110 o kwotę 8.810 zł i w § 4210 o kwotę 176 zł –
dokonując korekty zmian planu finansowego dochodów i wydatków dokonanych zarządzeniem nr
120/2014 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 29 sierpnia 2014 r. Ponadto w uzasadnieniu do
zarządzenia 120/2014 wpisano:

„Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak PS-ZS.3146.178.2014 z dnia
13.08.2014 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85215 w § 2010 o kwotę 4.493 zł z tytułu
dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom
wrażliwymenergii elektrycznejw I kwartale 2014 r. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę
4.493 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85215 w § 3110 o
kwotę 4.405 zł i w § 4210 o kwotę 88 zł.”
winno być zapisane:

„Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak PS-ZS.3146.178.2014 z dnia
13.08.2014 r. zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85215 w § 2010 o kwotę 4.493 zł z tytułu
dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom
wrażliwymenergii elektrycznejw I kwartale 2014 r. Jednocześnie z tego tytułu zmniejszasię o kwotę
4.493 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85215 w § 3110 o
kwotę 4.405 zł i w § 4210 o kwotę 88 zł.”

Ponadto dokonuje się pozostałych zmianw planie finansowymwydatków
W rozdziale 01008 w § 4210 zmniejszasię plan wydatków:
- o kwotę 6.600 zł zabezpieczony na zakup materiałów na budowę przepustów, umocnień skarp
rowów itp.,
- o kwotę 2.700 zł zabezpieczony na zakup materiałów i narzędzi dla pracowników prac
interwencyjnych.

- w rozdziale 01008 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.300 zł na renowację rowów
melioracyjnych,przepustów i drenaży na terenie gminy,

- w rozdziale 60016 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000 zł zabezpieczony na
zakup słupków i znaków drogowych oraz tablic z nazwami ulic nowych i do uzupełnienia,
materiałów do budowy chodników na terenie miasta Żartów, materiałów do remontów dróg na
terenie gminy(emulsja, kruszywo),

W rozdziale 60016 w § 4300:
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000 zł zabezpieczony na remonty cząstkowe dróg
gminnychbitumicznychi chodników,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł na zakup map, usługi geodezyjne.

W rozdziale 92601:
- w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 400 zł na zakup materiałów i wyposażenia na
obiekty sportowe,
- w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 400 zł zabezpieczony na zakup usług pozostałych
na obiektach sportowych.
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Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie zmniejsza się środki w planie
wydatków Szkoły w kwocie 5.000 zł w rozdziale 80101 w § 4260 (zakup energii).

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mrowinach zmniejsza się środki w planie
wydatków Szkoły w kwocie 1.500 zł w rozdziale 80101 w § 4210 zabezpieczone na zakup
materiałów i wyposażenia.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Imbramowicach zmniejsza się środki w planie
wydatków Szkoły w kwocie 1.500 zł w rozdziale 80101 w § 4210 (na zakup materiałów i
wyposażenia).

W planiewydatków Urzędu:
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 w § 4170 o kwotę 7.350 zł i w § 4300 o kwotę
2.100 zł , ze względu na konieczność zabezpieczeniaśrodków w ramach realizacjiprogramu „Umiem
Pływać”, adresowanego do uczniów klas III szkół podstawowych w terminie do 31.12 2014 r.,
współfinansowanego ze środków Województwa Dolnośląskiego, realizowanego przez m.in.
Dolnośląską Federację Sportu (opłata wejść na basen, wynagrodzenia instruktorów nauki pływania
oraz częściowe koszty transportu na basen). Zabezpieczone środki w planiewydatków przeznaczone
zostaną na opłacenie pozostałych kosztów dowożenia uczniów klas III szkół z terenu całej gminyna
basen oraz na wynagrodzenieopiekunów),
- zmniejsza się o kwotę 1.450 zł plan wydatków w rozdziale 80113 w § 4300 (zabezpieczony na
zakup usług pozostałych związanychz dowożeniem uczniów do szkół,

Na wniosek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie przesuwa się środki w
kwocie 6.000 zł, w planie wydatków ośrodka z rozdziału 85204 z § 2900 (kwota 6.000 zł) – do
rozdziału 85219 (kwota 6.000 zł), w tym: do § 4210 (kwotę 5.000 zł) i do § 4270 (kwotę 1.000 zł) –
ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na zakup klimatyzatora oraz na zakup usług
remontowych ( m.in. na zakup i wymianęokien w pomieszczeniachośrodka).
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