
ZARZĄDZENIE NR 147/2015
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 12 października 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(tekst  jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)  oraz § 11 Uchwały  Nr III/9/2014  Rady Miejskiej 
w Żarowie z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2015,  zarządzam, co 
następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2015 rok o kwotę 5.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego 
zarządzenia.

§ 2. Zwiększa  się plan  wydatków  na 2015 rok o kwotę  5.500 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 12 października 2015 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 45.071.900,81 zł

- po stronie wydatków: 45.109.220,81 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 147/2015
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 12 października 2015 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść ZmianaPrzed zmianą Po zmianie
852 Pomoc społeczna 5 500,003 406 884,00 3 412 384,00

85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

 

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
5 500,00 30 100,0024 600,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

 

gminie (związkom gmin) ustawami
13 000,00 5 500,00 18 500,00

45 066 400,81 45 071 900,815 500,00Razem:
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Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 147/2015
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 12 października 2015 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść ZmianaPrzed zmianą Po zmianie
600 Transport i łączność 0,002 035 462,82 2 035 462,82

60016 Drogi publiczne gminne - 5 020,00 1 821 874,681 826 894,68

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 176 426,00 - 39 020,00 137 406,00

4270 Zakup usług remontowych 202 500,00 14 000,00 216 500,00

4300 Zakup usług pozostałych 358 400,00 20 000,00 378 400,00

60095 Pozostała działalność 5 020,00 47 820,0042 800,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4 020,00 5 020,00

4300 Zakup usług pozostałych 0,00 1 000,00 1 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 0,002 914 866,00 2 914 866,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0,00 2 914 866,002 914 866,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 800,00 1 400,00 4 200,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 924 545,00 - 1 400,00 1 923 145,00

750 Administracja publiczna 0,005 361 686,55 5 361 686,55

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 196 206,00196 206,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 406,00 60,00 466,00

4430 Różne opłaty i składki 500,00 - 60,00 440,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 4 519 424,134 519 424,13

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 123 000,00 - 13 500,00 109 500,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 42 730,00 - 3 000,00 39 730,00

4410 Podróże służbowe krajowe 28 100,00 7 500,00 35 600,00

4430 Różne opłaty i składki 25 500,00 6 000,00 31 500,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
 

26 800,00 3 000,00 29 800,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
 

prawa oraz sądownictwa 0,0087 775,00 87 775,00

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 0,00 15 233,0015 233,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 750,00 - 409,36 1 340,64
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4120 Składki na Fundusz Pracy 250,00 - 101,23 148,77

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 660,00 300,00 9 960,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 623,00 573,84 2 196,84

4300 Zakup usług pozostałych 1 550,00 - 363,25 1 186,75

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,001 162 133,71 1 162 133,71

75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 1 114 433,711 114 433,71

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
 

63 000,00 2 000,00 65 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 600,00 2 600,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 149 651,71 - 4 100,00 145 551,71

4260 Zakup energii 30 500,00 1 000,00 31 500,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 800,00 500,00 3 300,00

801 Oświata i wychowanie 0,0013 815 730,65 13 815 730,65

80101 Szkoły podstawowe 0,00 6 381 371,806 381 371,80

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 298 391,70 - 11 250,00 287 141,70

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 85 628,28 11 200,00 96 828,28

4280 Zakup usług zdrowotnych 3 900,00 50,00 3 950,00

80104 Przedszkola 0,00 2 057 817,422 057 817,42

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 080 478,30 - 3 000,00 1 077 478,30

4300 Zakup usług pozostałych 21 400,00 3 000,00 24 400,00

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00 57 409,0057 409,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 - 1 000,00 6 000,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
 

21 945,40 1 000,00 22 945,40

80149
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i
 

metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w

 

szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
1 500,00 194 968,36193 468,36

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 1 500,00 13 500,00

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i
 

metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,

 

gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach

 

zawodowych oraz szkołach artystycznych

- 1 500,00 846 306,36847 806,36

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 867,41 - 1 500,00 26 367,41

852 Pomoc społeczna 5 500,005 025 593,00 5 031 093,00
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85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

 

społecznego
0,00 2 660 000,002 660 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 129 000,00 - 915,39 128 084,61

4300 Zakup usług pozostałych 7 381,53 1 000,00 8 381,53

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
 

garażowe 4 300,00 126,99 4 426,99

4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 - 50,60 49,40

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
 

500,00 - 161,00 339,00

85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

 

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
5 500,00 30 100,0024 600,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 24 600,00 5 500,00 30 100,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,006 745 392,31 6 745 392,31

90003 Oczyszczanie miast i wsi - 10 000,00 416 600,00426 600,00

4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 - 5 000,00 5 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 347 000,00 - 5 000,00 342 000,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,00 344 625,53344 625,53

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 43 550,00 - 1 000,00 42 550,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 094,43 1 000,00 28 094,43

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 21 000,00 794 100,68773 100,68

4270 Zakup usług remontowych 94 252,00 21 000,00 115 252,00

90095 Pozostała działalność - 11 000,00 686 042,10697 042,10

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 500,00 - 3 000,00 3 500,00

4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 - 3 000,00 7 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 77 600,91 - 5 000,00 72 600,91

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,002 689 350,80 2 689 350,80

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 2 272 336,302 272 336,30

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75 120,98 - 8 800,00 66 320,98

4270 Zakup usług remontowych 65 000,00 13 800,00 78 800,00

4300 Zakup usług pozostałych 72 571,19 - 5 000,00 67 571,19

926 Kultura fizyczna 0,002 131 238,74 2 131 238,74

92695 Pozostała działalność 0,00 97 469,9097 469,90
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4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 230,00 230,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 1 340,00 1 340,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 199,90 - 1 570,00 31 629,90

45 103 720,81 45 109 220,815 500,00Razem:
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UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian planu finansowego:
Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB.BP.3111.269.2015.MJ z dnia
29 września 2015 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w
kwocie 5.500 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85213 w § 2010 o kwotę 5.500 zł z
przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 5.500 zł plan
wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85213 w § 4130.

Ponadto dokonuje się pozostałych zmian w planie finansowym wydatków:
- w rozdziale 60016 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 30.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup
materiałów do budowy odcinka kanalizacji burzowej w Mielęcinie,

- w rozdziale 60016 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 20.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup
materiałów na chodnik przy ul. Jarzębinowej i Ks. Jadwigi,

- w rozdziale 60016 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 4.000 zł plan wydatków zabezpieczony na wynajem
sprzętu do wykonania chodnika przy ul. Jarzębinowej i Ks. Jadwigi,

- w rozdziale 60016 w § 4210 zwiększa się o kwotę 15.000 zł plan wydatków na zakup słupków i znaków
drogowych oraz tablic z nazwami ulic nowych i do uzupełnienia, materiałów do remontu chodników na
terenie miasta Żarów, materiałów do remontów dróg na terenie gminy,

- w rozdziale 60016 w § 4300 zwiększa się o kwotę 15.000 zł plan wydatków na transport materiałów
(remonty dróg),

- w rozdziale 60016 w § 4300 zwiększa się o kwotę 10.000 zł plan wydatków na wynajem sprzętu do dróg
gminnych,

- w rozdziale 60016 w § 4270 zwiększa się o kwotę 14.000 zł plan wydatków na remonty cząstkowe dróg
gminnych bitumicznych i chodników.

Ze względu na konieczność prawidłowego wydatkowania funduszu sołeckiego wsi
Wierzbna i zachowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej, w ramach przedsięwzięcia: „zakup
wiaty przystankowej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego” przenosi się środki z
rozdziału 60016 w tym: z § 4210 kwotę 4.020 zł (w tym 4.000 zł w ramach funduszu sołeckiego) i
z § 4300 kwotę 1.000 zł (funduszu sołecki) - do rozdziału 60095 do § 4210 kwotę 4.020 zł (w tym
4.000 zł w ramach funduszu sołeckiego) i do § 4300 kwotę 1.000 zł w ramach funduszu sołeckiego
- na realizację przedmiotowego zadania.

- w rozdziale 70005 przesuwa się środki w kwocie 1.400 zł – z § 4300 do § 4170 na pokrycie kosztów
zawarcia umowy o dzieło dotyczącej oświadczeń niezbędnych do uzyskania zaświadczeń o samodzielności
lokali,

- w rozdziale 75022 w § 4360 zwiększa się o kwotę 60 zł plan wydatków na pokrycie kosztów usług
telekomunikacyjnych,

- w rozdziale 75022 w § 4430 zmniejsza się o kwotę 60 zł plan wydatków zabezpieczony na pokrycie
wydatków związanych z ubezpieczeniem radnych, w związku z ich wyjazdami służbowymi za granicę w
ramach współpracy partnerskiej,
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- w rozdziale 75023 w § 4100 zmniejsza się o kwotę 13.500 zł plan wydatków zabezpieczony na wypłatę
wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych, w związku z mniejszym niż planowano poborem podatków za III
kwartały 2015 r. - za pośrednictwem inkasentów,

- w rozdziale 75023 w § 4360 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług
telekomunikacyjnych,

- w rozdziale 75023 w § 4410 zwiększa się o kwotę 7.500 zł plan wydatków na podróże służbowe krajowe

pracowników Urzędu,

- w rozdziale 75023 w § 4430 zwiększa się o kwotę 6.000 zł plan wydatków na pokrycie kosztów opłaty
komorniczej od ściągniętych zaległości przez Urząd Skarbowy,

- w rozdziale 75023 w § 4700 zwiększa się o kwotę 3.000 zł plan wydatków na szkolenia pracowników
Urzędu,

- przesuwa się środki w rozdziale 75108 w łącznej kwocie 873,84 zł z §§ 4110, 4120 i 4300 – do §§ 4170 i
4210 ze względu na konieczność urealnienia planu wydatków niezbędnych do przeprowadzenia wyborów
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25
października 2015 r.,

- w rozdziale 75412 w § 3030 zwiększa się o kwotę 2.000 zł plan wydatków na pokrycie kosztów wypłaty
ryczałtów za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach,

- w rozdziale 75412 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 5.100 zł plan wydatków zabezpieczony m.in. na
pokrycie kosztów zakupu sprzętu i wyposażenia osobistego strażaków, zakup sprzętu oraz materiałów
budowlanych do remiz, zakup paliwa i olejów oraz części zamiennych do samochodów i innego sprzętu
silnikowego dla OSP z terenu Gminy Żarów,

- w rozdziale 75412 w § 4110 zwiększa się o kwotę 600 zł plan wydatków na pokrycie kosztów pochodnych
od wynagrodzeń bezosobowych,

- w rozdziale 75412 w § 4210 zwiększa się o kwotę 1.000 zł plan wydatków na pokrycie kosztów zakupu
artykułów spożywczych do przygotowania poczęstunku na uroczystość związaną z obchodami 70 – lecia
istnienia Jednostki OSP w Wierzbnej,

- w rozdziale 75412 w § 4260 zwiększa się o kwotę 1.000 zł plan wydatków na pokrycie kosztów zużycia
energii elektrycznej, wody i gazu w pomieszczeniach użytkowanych przez OSP,

- w rozdziale 75412 w § 4360 zwiększa się o kwotę 500 zł plan wydatków na pokrycie kosztów usług
telekomunikacyjnych dot. strażaków OSP, systemu alarmowania straży pożarnej za pomocą funkcji sms.

Na podstawie wniosku Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowinach przesuwa się środki w planie
wydatków szkoły w kwocie 50 zł, w rozdziale 80101 z § 4210 do § 4280 na zakup usług zdrowotnych
(badanie profilaktyczne nowo zatrudnionego dyrektora szkoły).

Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie przesuwa się środki w planie
wydatków szkoły:
- w kwocie 11.200 zł, w rozdziale 80101 z § 4210 do § 4240 w celu zabezpieczenia planów finansowych na
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w ramach otrzymanych środków z rezerwy części oświatowej
subwencji ogólnej na edukację włączającą,
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- przesuwa się środki z rozdziału 80150 z § 4210 (kwotę 1.500 zł) - do rozdziału 80149 do § 4210 w w celu
zabezpieczenia środków finansowych w ramach wyszczególniania wydatków skierowanych do dzieci, które
posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do
gabinetu logopedy.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie - w rozdziale 80104 przesuwa
się środki w planie wydatków w kwocie 3.000 zł, z § 4010 do § 4300 – ze względu na konieczność
urealnienia planów finansowych związanych z zakupem usług pozostałych.

Na podstawie wniosku Dyrektor Gimnazjum w Żarowie - w rozdziale 80146 przesuwa się środki w

planie wydatków w kwocie 1.000 zł, z § 4210 do § 4700 – ze względu na konieczność urealnienia planów

finansowych (zaplanowano szkolenie dla pedagoga i wicedyrektora).

Na wniosek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie przesuwa się środki w rozdziale
85212 w kwocie ogółem 1.126,99 zł - z §§ 4110, 4410 i 4700 do § 4300 (na opłacenie kosztów usług
pocztowych) i do § 4400 (na opłacenie kosztów związanych z czynszem najmu pomieszczeń biurowych na
potrzeby referatu świadczeń rodzinnych).

W rozdziale 90002 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 900 zł plan wydatków zabezpieczony na
badanie gazu w studniach odgazowujących,

- w rozdziale 90002 w § 4300 zwiększa się o kwotę 900 zł plan wydatków na wykonanie pomiarów w
piezometrach i wskazanych punktach rowu opaskowego oraz zakup danych dotyczących opadów
atmosferycznych,

- w rozdziale 90002 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 29.000 zł plan wydatków zabezpieczony na odbiór i
zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie,

- w rozdziale 90002 w § 4300 zwiększa się o kwotę 29.000 zł plan wydatków na usługi odbioru i
unieszkodliwiania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy,

- w rozdziale 90003 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków zabezpieczony na naprawy
obiektów i urządzeń komunalnych,

- w rozdziale 90003 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 2.600 zł plan wydatków zabezpieczony na zamiatanie
ulic miasta,

- w rozdziale 90003 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług
– konieczność uprzątnięcia nieczystości po zimie,

- w rozdziale 90003 w § 4300 zwiększa się o kwotę 2.600 zł plan wydatków na opróżnianie koszy
ulicznych,

- w rozdziale 90004 w § 4170 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków zabezpieczony na umowy o
dzieło dotyczące zieleni miejskiej,

- w rozdziale 90004 w § 4210 zwiększa się o kwotę 1.000 zł plan wydatków na zakup urządzeń, części
zamiennych i paliwa do urządzeń do utrzymania zieleni miejskiej, materiałów do nasadzeń drzew, itp.
- w rozdziale 90015 w § 4270 zwiększa się o kwotę 21.000 zł plan wydatków na naprawy sieci
oświetleniowej, wymianę spalonych źródeł światła, awarie układów oświetleniowych,
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- w rozdziale 90095 w § 4170 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków zabezpieczony na umowy o

dzieło dotyczące obiektów komunalnych,

- w rozdziale 90095 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług
remontowych obiektów i urządzeń komunalnych w tym terenów rekreacyjnych i placów zabaw,

- w rozdziale 90095 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków zabezpieczony na wynajem
sprzętu transportowego i specjalistycznego, zakup usług dotyczących sektora komunalnego.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na wykonanie remontu dachu na
świetlicy wiejskiej w Mrowinach, przesuwa się środki w rozdziale 92109:
- w kwocie 3.000 zł z § 4210 (ze środków zabezpieczonych na zakup wyposażenia do świetlic
wiejskich) - do § 4270 (na wykonanie remontu dachu na świetlicy wiejskiej w Mrowinach)
- w kwocie 5.000 zł z § 4300 (ze środków zabezpieczonych na wywóz nieczystości ze świetlic) do
§ 4270 (na wykonanie remontu dachu na świetlicy wiejskiej w Mrowinach),
- w kwocie 20.000 zł z § 4270 (ze środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych dotyczących
świetlic i klubów – zmiana na wniosek Referatu Inwestycji i Dróg) – do § 4270 (na wykonanie remontu
dachu na świetlicy wiejskiej w Mrowinach),
- w kwocie 37.187 zł, w obrębie § 4270 (na wykonanie remontu dachu na świetlicy wiejskiej w
Mrowinach).

Dla prawidłowej realizacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego wsi Wierzbna i
zachowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej w ramach przedsięwzięcia: „zakup wraz z
montażem drzwi do toalet, kuchni i na zaplecze magazynowe na świetlicy wiejskiej” przenosi się
środki w rozdziale 92109 w planie wydatków powyższego przedsięwzięcia w kwocie 5.800 zł z §
4210 do § 4270.

W rozdziale 92695 w § 4110 zwiększa się o kwotę 230 zł plan wydatków na pokrycie kosztów
składek na ubezpieczenie społeczne od umowy o dzieło na prace remontowe pomieszczenia siłowni
wiejskiej w Mrowinach,

- w rozdziale 92695 w § 4170 zwiększa się o kwotę 1.340 zł plan wydatków na pokrycie kosztów umowy o
dzieło na prace remontowe pomieszczenia siłowni wiejskiej w Mrowinach,

- w rozdziale 92695 w § 4210 zwiększa się o kwotę 2.000 zł plan wydatków na zakup materiałów i
wyposażenia do remontu pomieszczenia siłowni wiejskiej w Mrowinach,

- w rozdziale 92695 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 3.570 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup
materiałów i wyposażenia na obiekty sportowe.
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