
ZARZĄDZENIE NR 97/2014
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 30 czerwca 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. Dokonuje się przesunięcia środków w obrębie działów w zakresie wydatków bieżących zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Plan budżetu po zmianach na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 41.282.447,71 zł

- po stronie wydatków: 47.062.879,71 zł

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 97/2014
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 30 czerwca 2014 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść ZmianaPrzed zmianą Po zmianie

600 Transport i łączność 0,002 143 114,06 2 143 114,06

60016 Drogi publiczne gminne 0,00 2 081 432,062 081 432,06

4270 Zakup usług remontowych 360 000,00 7 000,00 367 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 290 504,00 - 7 000,00 283 504,00

750 Administracja publiczna 0,005 000 583,44 5 000 583,44

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 251 200,00251 200,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60 000,00 15 000,00 75 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 146 200,00 - 15 000,00 131 200,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00489 413,62 489 413,62

75405 Komendy powiatowe Policji 3 200,00 3 200,000,00

3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 0,00 3 200,00 3 200,00

75412 Ochotnicze straże pożarne - 3 200,00 485 213,62488 413,62

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 59 200,00 - 3 200,00 56 000,00

801 Oświata i wychowanie 0,0012 939 389,94 12 939 389,94

80101 Szkoły podstawowe 23 700,00 5 915 007,005 891 307,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36 800,00 2 700,00 39 500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 168 290,00 13 000,00 181 290,00

4270 Zakup usług remontowych 63 000,00 8 000,00 71 000,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 23 700,00 900 923,00924 623,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 617 030,00 - 13 000,00 604 030,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 75 700,00 - 10 700,00 65 000,00

80104 Przedszkola 0,00 2 170 860,942 170 860,94

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 244 156,00 - 30 000,00 1 214 156,00

4270 Zakup usług remontowych 24 500,00 30 000,00 54 500,00

80110 Gimnazja 0,00 3 233 168,003 233 168,00
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4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 395 600,00 - 4 000,00 391 600,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 4 000,00 4 000,00

852 Pomoc społeczna 0,004 696 330,00 4 696 330,00

85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz  
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia  
społecznego

0,00 2 509 000,002 509 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 900,00 - 600,00 6 300,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 600,00 600,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,009 017 594,21 9 017 594,21

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 696 310,00696 310,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 000,00 - 11 000,00 5 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 109 090,00 11 000,00 120 090,00

47 062 879,71 47 062 879,710,00Razem:
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UZASADNIENIE

Niniejszymzarządzeniemdokonuje się następujących zmian w planie finansowymwydatków:
- w rozdziale 60016 w § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000 zł zabezpieczony na odnowienie
oznakowania pionowegoi poziomego,

- w rozdziale 60016 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.000 zł na remonty cząstkowe dróg
gminnychbitumicznych i chodników,

W rozdziale 60016 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem10.000 zł, w tym:
- o kwotę 5.000 zł zmniejsza się plan wydatków zabezpieczony na remonty cząstkowe dróg gminnych
bitumicznych i chodników,
- o kwotę 5.000 zł zmniejsza się plan wydatków zabezpieczonyna zimoweutrzymanie dróg.

- w rozdziale 60016 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł na zakup usług pozostałych
związanych z oznakowaniemdróg publicznych gminnychna terenieGminy Żarów,

- w rozdziale 75075 przesuwa się środki w planie wydatków w kwocie 15.000 zł z § 4300 do § 4170 ze
względu na konieczność zabezpieczenia środków w związku z planowanym zawarciem umów dotyczących
promocji Gminy Żarów,

W rozdziale 75412:
- w § 3030 zmniejsza się o kwotę 3.200 zł plan wydatków zabezpieczony na wypłaty ryczałtów dla członków
OSP z terenu Gminy Żarów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeniach i szkoleniach,
- w § 4300 zmniejsza się o kwotę 200 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług pozostałych
związanych z funkcjonowaniemOSP z terenu Gminy,
- w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 zł na wykonanie tablicy informacyjno-opisowej
eksponatów pojazdów: konnegowozu strażackiego oraz lekkiegosamochodu gaśniczo, wodno-pianowego Żuk
GLM-8 przy remizieOSP w Żarowie.

W rozdziale 75405 w § 3000 zwiększa się o kwotę 3.200 zł się plan wydatków w celu zabezpieczenia
środków na wpłatę Gminy na Fundusz Wsparcia Policji – z przeznaczeniem na ustawienie dodatkowych
patroli policyjnychw okresie wakacyjnymna terenieOsiedla Piastów w Żarowie.

Na wniosekDyrektor Szkoły Podstawowej w Imbramowicach przesuwa się środki w planie wydatków
Szkoły w kwocie 10.700 zł, z rozdziału 80103 z § 4110 do rozdziału 80101 do § 4170 (kwotę 700 zł) i do §
4270 (kwotę 10.000 zł) – ze względu na koniecznośćwymiany sześciu okienw budynku dydaktycznymoraz w
związku z wykonaniemprzeglądu rocznego budynku.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie przesuwa się środki w planie
wydatków Szkoły w kwocie 13.000 zł, z rozdziału 80103 z § 4010 do rozdziału 80101 do § 4210 – ze
względu na konieczność zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia (zakup stołów, krzeseł i
biurek do dwóch nowopowstałychoddziałówklas pierwszych oraz elektrycznejwoźnej).

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mrowinach przesuwa się środki w planie wydatków
Szkoły w kwocie 2.000 zł w rozdziale 80101 z § 4270 § 4170 – w celu zabezpieczenia planu na wykonanie
oświetlenianad komputeramiw pomieszczeniuklasowym.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie przesuwa się środki w planie
wydatkówPrzedszkola w kwocie 30.000 zł, w rozdziale 80104 z § 4010 do § 4270 w związku z koniecznością
naprawy windy towarowej.

Na podstawie wniosku Dyrektor Gimnazjum w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków w
kwocie 4.000 zł, w rozdziale 80110 z § 4110 do § 4170 ze względu na konieczność zabezpieczenia planu na
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wypłatę wynagrodzenia z tytułu zawarcia umowy zlecenia na czas zastępstwa pracownika.

Na wniosek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie przesuwa się środki w kwocie 600 zł
w rozdziale 85212 z § 4210 do § 4610 na pokrycie kosztów związanych z egzekucją komorniczą wobec
dłużnikówalimentacyjnych.

W rozdziale 90002 przesuwa się środki w kwocie 3.000 zł zmniejszając plan wydatków w § 4300
(zabezpieczony na pomiary geodezyjne na składowisku) oraz zwiększając plan wydatków w § 4300 z
przeznaczeniemna zakup usług pozostałych dotyczących transportu ziemi na składowiskoodpadów).

W rozdziale 90015, ze względu na konieczność prawidłowej realizacji wydatków funduszu sołeckiego
w miejscowościach Imbramowice, Łażany, Wierzbna - przesuwa się środki w kwocie 11.000 zł z § 4210 do §
4300, w ramach przedsięwzięć: „zakup 2 lamp oświetlenia ulicznego dla Tarnawy”, „Wykonanie 2 lamp przy
ul. Szkolnej” (w Łażanach), „zakup lampy oświetleniaulicznego” (wWierzbnej).
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