
ZARZĄDZENIE NR 167/2015
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 30 listopada 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), art. 222 ust. 4, 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. Zmniejsza się plan dochodów na 2015 rok o kwotę ogółem 20.754 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków na 2015 rok o kwotę ogółem 20.754 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 30 listopada 2015 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 44.682.208,34 zł

- po stronie wydatków: 44.719.528,34 zł

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik nr 1 
do Zarządzenia nr 167/2015
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 30 listopada 2015 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść ZmianaPrzed zmianą Po zmianie
852 Pomoc społeczna - 20 754,003 553 653,00 3 532 899,00

85206 Wspieranie rodziny - 200,00 19 743,0019 943,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
 

zadań bieżących gmin (związków gmin) 19 943,00 - 200,00 19 743,00

85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

 

społecznego
28 500,00 2 782 800,002 754 300,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

 

gminie (związkom gmin) ustawami
2 721 500,00 28 500,00 2 750 000,00

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.
2 300,00 35 400,0033 100,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

 

gminie (związkom gmin) ustawami
18 500,00 1 500,00 20 000,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
 

zadań bieżących gmin (związków gmin) 14 600,00 800,00 15 400,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
 

rentowe - 23 000,00 167 712,00190 712,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
 

zadań bieżących gmin (związków gmin) 190 300,00 - 23 000,00 167 300,00

85216 Zasiłki stałe 15 100,00 176 100,00161 000,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
 

zadań bieżących gmin (związków gmin) 161 000,00 15 100,00 176 100,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej - 3 454,00 218 351,00221 805,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

 

gminie (związkom gmin) ustawami
7 300,00 - 3 100,00 4 200,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
 

zadań bieżących gmin (związków gmin) 214 405,00 - 354,00 214 051,00

85295 Pozostała działalność - 40 000,00 100 099,00140 099,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
 

zadań bieżących gmin (związków gmin) 121 000,00 - 40 000,00 81 000,00

44 702 962,34 44 682 208,34- 20 754,00Razem:
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Załącznik nr 2 
do Zarządzenia nr 167/2015
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 30 listopada 2015 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść ZmianaPrzed zmianą Po zmianie
600 Transport i łączność 0,002 015 181,82 2 015 181,82

60014 Drogi publiczne powiatowe 429,00 136 127,14135 698,14

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 429,00 429,00

60016 Drogi publiczne gminne - 429,00 1 809 164,681 809 593,68

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 136 406,00 - 429,00 135 977,00

4270 Zakup usług remontowych 209 500,00 14 500,00 224 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 383 200,00 - 14 500,00 368 700,00

750 Administracja publiczna 0,005 298 830,55 5 298 830,55

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 4 467 068,134 467 068,13

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 143 732,00 - 25,00 143 707,00

4300 Zakup usług pozostałych 524 858,00 25,00 524 883,00

757 Obsługa długu publicznego 0,001 144 356,00 1 144 356,00

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
 

samorządu terytorialnego - 3 200,00 931 120,00934 320,00

8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych
 

przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 933 680,00 - 3 200,00 930 480,00

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb
 

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 3 200,00 213 236,00210 036,00

8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 210 036,00 3 200,00 213 236,00

758 Różne rozliczenia - 250,0099 000,00 98 750,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe - 250,00 98 750,0099 000,00

4810 Rezerwy 99 000,00 - 250,00 98 750,00

801 Oświata i wychowanie 0,0013 857 017,65 13 857 017,65

80101 Szkoły podstawowe 836,00 6 376 222,016 375 386,01

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 86 000,00 200,00 86 200,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 464 086,31 - 4 442,00 3 459 644,31

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 281 519,00 - 2 700,00 278 819,00
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4210 Zakup materiałów i wyposażenia 286 900,98 3 566,00 290 466,98

4300 Zakup usług pozostałych 100 550,00 3 567,00 104 117,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 192 831,00 645,00 193 476,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 2 729,00 485 700,94488 429,94

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 224,00 - 2 729,00 15 495,00

80104 Przedszkola 2 700,00 2 059 431,422 056 731,42

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 000,00 2 700,00 49 700,00

4300 Zakup usług pozostałych 24 400,00 - 200,00 24 200,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
 

500,00 200,00 700,00

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

4410 Podróże służbowe krajowe 3 500,00 - 288,41 3 211,59

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
 

22 945,40 288,41 23 233,81

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
1 556,00 210 524,36208 968,36

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 1 556,00 1 556,00

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

- 1 556,00 921 287,63922 843,63

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 94 424,00 - 7 542,00 86 882,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 650,00 500,00 1 150,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 367,41 - 500,00 23 867,41

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100,00 5 986,00 7 086,00

80195 Pozostała działalność - 807,00 167 597,24168 404,24

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 89 600,00 - 807,00 88 793,00

851 Ochrona zdrowia 0,00274 859,00 274 859,00

85153 Zwalczanie narkomanii 0,00 5 000,005 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 220,00 16,00 236,00

4410 Podróże służbowe krajowe 150,00 - 16,00 134,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 233 659,00233 659,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 66 617,00 1 500,00 68 117,00
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4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00 - 2 780,00 32 220,00

4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 1 280,00 41 280,00

852 Pomoc społeczna - 20 754,005 178 250,00 5 157 496,00

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 3 000,00 6 000,003 000,00

2900
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu
 

terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na

 

dofinansowanie zadań bieżących
3 000,00 3 000,00 6 000,00

85206 Wspieranie rodziny - 4 700,00 77 343,0082 043,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 793,00 - 200,00 36 593,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 200,00 - 93,00 2 107,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 850,00 100,00 950,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 950,00 - 4 745,00 23 205,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 900,00 238,00 1 138,00

85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

 

społecznego
28 500,00 2 750 000,002 721 500,00

3110 Świadczenia społeczne 2 519 500,00 28 500,00 2 548 000,00

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.
2 300,00 35 400,0033 100,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 33 100,00 2 300,00 35 400,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
 

rentowe - 23 000,00 351 400,00374 400,00

3110 Świadczenia społeczne 374 400,00 - 23 000,00 351 400,00

85216 Zasiłki stałe 15 100,00 176 100,00161 000,00

3110 Świadczenia społeczne 161 000,00 15 100,00 176 100,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej - 7 954,00 893 042,00900 996,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 700,00 - 1 952,00 3 748,00

3110 Świadczenia społeczne 14 400,00 - 3 000,00 11 400,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 605 334,00 - 354,00 604 980,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 010,00 - 100,00 32 910,00

4260 Zakup energii 9 900,00 - 1 400,00 8 500,00

4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 - 800,00 700,00

4430 Różne opłaty i składki 100,00 - 98,00 2,00
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4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
 

1 500,00 - 250,00 1 250,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0,00 124 738,00124 738,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 800,00 - 171,00 1 629,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 700,00 171,00 1 871,00

85295 Pozostała działalność - 34 000,00 273 479,00307 479,00

3110 Świadczenia społeczne 251 580,00 - 40 000,00 211 580,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 4 500,00 16 500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 699,00 1 100,00 6 799,00

4300 Zakup usług pozostałych 37 557,00 400,00 37 957,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 250,007 100,00 7 350,00

85334 Pomoc dla repatriantów 250,00 7 350,007 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 300,00 250,00 4 550,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00322 512,96 322 512,96

85401 Świetlice szkolne 0,00 212 352,96212 352,96

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 900,00 - 89,00 28 811,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 700,00 89,00 5 789,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,002 657 483,80 2 657 483,80

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 2 240 469,302 240 469,30

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 706,00 - 3 000,00 30 706,00

4260 Zakup energii 50 700,00 2 000,00 52 700,00

4300 Zakup usług pozostałych 54 879,19 1 000,00 55 879,19

44 740 282,34 44 719 528,34- 20 754,00Razem:
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UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian planu finansowego:
Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.166.2015.MJ z
dnia 25 listopada 2015 r. informującego o zmniejszeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu
państwa zmniejsza się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85206 w § 2030 o kwotę 200 zł
przeznaczony na dofinansowanie zadań własnych gmin tj. zatrudnianie przez gminy asystentów
rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
na rok 2015, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej. Jednocześnie z tego tytułu zmniejsza się o kwotę 200 zł plan wydatków Ośrodka
Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85206 w § 4010.

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak
FB.BP.3111.290.2015.MJ z dnia 12 listopada 2015 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy
planu dotacji celowej z budżetu państwa zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85212 w
§ 2010 o kwotę 28.500 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie
ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na
podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla
opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Jednocześnie z tego
tytułu zwiększa się o kwotę 28.500 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w
rozdziale 85212 w § 3110.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak
FB.BP.3111.269.2015.MJ z dnia 12 listopada 2015 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy
planu dotacji celowej z budżetu państwa zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85213 w
§ 2010 o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za
osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jednocześnie z tego
tytułu zwiększa się o kwotę 1.500 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w
rozdziale 85213 w § 4130.

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak
FB.BP.3111.328.2015.MJ z dnia 25 listopada 2015 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy
planu dotacji celowej z budżetu państwa zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85213 w
§ 2030 o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie
zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie z
tego tytułu zwiększa się o kwotę 800 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w
rozdziale 85213 w § 4130.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak
FB.BP.3111.310.2015.MJ z dnia 25 listopada 2015 r. informującego o zmniejszeniu dla Gminy
planu dotacji celowej z budżetu państwa zmniejsza się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85214
w § 2030 o kwotę 23.000 zł przeznaczony na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w
części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o
pomocy społecznej. Jednocześnie z tego tytułu zmniejsza się o kwotę 23.000 zł plan wydatków
Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85214 w § 3110.

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak
FB.BP.3111.311.2015.MJ z dnia 25 listopada 2015 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy
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planu dotacji celowej z budżetu państwa zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85216 w
§ 2030 o kwotę 15.100 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których
mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się
o kwotę 15.100 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85216 w §
3110.

Na podstawie pism otrzymanych od Wojewody Dolnośląskiego:
- znak FB.BP.3111.369.2015.MJ z dnia 12 listopada 2015 r. informującego o zmniejszeniu dla
Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa, zmniejsza się plan dochodów Urzędu w rozdziale
85219 w § 2010 o kwotę 1.900 zł
- znak FB.BP.3111.370.2015.MJ z dnia 12 listopada 2015 r. informującego o zmniejszeniu dla
Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa, zmniejsza się plan dochodów Urzędu w rozdziale
85219 w § 2010 o kwotę 1.200 zł
- przeznaczony na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie z tego tytułu
zmniejsza się o kwotę ogółem 3.100 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w
rozdziale 85219 w § 3110 o kwotę 3.000 zł i w § 4210 o kwotę 100 zł.

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak
FB.BP.3111.319.2015.MJ z dnia 24 listopada 2015 r. informującego o zmniejszeniu dla Gminy
planu dotacji celowej z budżetu państwa zmniejsza się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85219
w § 2030 o kwotę 354 zł przeznaczony na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a
ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na
pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę
socjalną w środowisku w roku 2015. Jednocześnie z tego tytułu zmniejsza się o kwotę 354 zł plan
wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85219 w § 4010.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-
BP.3111.253.2015.MJ z dnia 25 listopada 2015 r. informującego o zmniejszeniu dla Gminy planu
dotacji celowej z budżetu państwa zmniejsza się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85295 w §
2030 o kwotę 40.000 zł przeznaczony na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach
wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”. Jednocześnie z tego tytułu zmniejsza się o kwotę 40.000 zł plan wydatków Ośrodka
Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85295 w § 3110.

Ponadto dokonuje się pozostałych zmian w planie finansowym wydatków:
- w rozdziale 60016 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 429 zł plan wydatków 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,

- w rozdziale 60014 w § 4210 zwiększa się o kwotę 429 zł plan wydatków na zakup materiałów do
remontu chodnika w Siedlimowicach,

- w rozdziale 60016 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 14.500 zł plan wydatków zabezpieczony na
odnowienie oznakowania poziomego,

- w rozdziale 60016 w § 4270 zwiększa się o kwotę 14.500 zł plan wydatków na odnowienie
oznakowania poziomego,

- w rozdziale 75023 przesuwa się środki w kwocie 25 zł z § 4210 do § 4300 w związku z
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koniecznością zabezpieczenia środków na usługi notarialne – potwierdzenie autentyczności
podpisu dla celów wyrobienia kwalifikowanego podpisu elektronicznego,

- z rozdziału 75702 § 8110 przesuwa się środki w kwocie 3.200 zł (ze środków zabezpieczonych na
zapłatę odsetek od obligacji) – do rozdziału 75704 do § 8020 na zapłatę odsetek bieżących do
NFOŚiGW.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 250 zł przenosząc środki z rozdziału 75818 z §
4810 do rozdziału 85334 do § 4210 w celu zabezpieczenia środków na zakup mebli i wyposażenia
do lokalu mieszkalnego przydzielonego rodzinie repatriantów, sprowadzonej przez Gminę z
Republiki Kazachstanu (zgodnie z uchwałą Nr LIII/406/2014 Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 24 października 2014 roku).

Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Szkoły Podstawowej w Imbramowicach zmniejsza się środki w
planie wydatków szkoły w kwocie 2.700 zł, w rozdziale 80101 w § 4040.

Na podstawie wniosku Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie przesuwa się środki w
planie wydatków szkoły:
- w kwocie ogółem 14.489 zł, w tym: z rozdziału 80101 z § 4440 (kwotę 3.617 zł), z rozdziału
80103 z § 4440 (kwotę 2.709 zł), z rozdziału 80195 z § 4440 (kwotę 807 zł) i z rozdziału 80150 z
§ 4110 (kwotę 7.267 zł) oraz z rozdziału 85401 z § 4110 (kwotę 89 zł) - do rozdziału 80101 do §
4210 (kwotę 3.566 zł) i do § 4300 (kwotę 3.567 zł), do rozdziału 80149 do § 4440 (kwotę 1.556
zł), do rozdziału 80150 do § 4440 (kwotę 5.711 zł) i do rozdziału 85401 do § 4440 (kwotę 89 zł) -
w celu urealnienia planów finansowych,
- w kwocie 500 zł, w rozdziale 80150 z § 4210 do § 4170 - w celu zabezpieczenia środków
finansowych w ramach wyszczególniania wydatków skierowanych do dzieci, które posiadają
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowinach przesuwa się środki w
planie wydatków szkoły:
- w kwocie ogółem 4.737 zł, w tym: z rozdziału 80101 z § 4010 (kwotę 4.442 zł), z rozdziału
80103 z § 4440 (kwotę 20 zł), z rozdziału 80150 z § 4110 (kwotę 275 zł) - do rozdziału 80101 do §
3020 (kwotę 200 zł) i do § 4440 (kwotę 4.262 zł) oraz do rozdziału 80150 do § 4440 (kwotę 275
zł) - urealnienie planów finansowych (korekta odpisu na ZFŚS),
- w kwocie 288,41 zł, w rozdziale 80146 z § 4410 do § 4700 (na szkolenia w zakresie
dokształcania nauczycieli).

Na podstawie wniosku Dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie przesuwa się środki w
planie wydatków przedszkola w kwocie 200 zł w rozdziale 80104 z § 4300 do § 4700 (urealnienie
planów) oraz zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80104 w § 4210 o kwotę 2.700 zł –
urealnienie planów.

Zgodnie z wnioskiem Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie dokonuje się
następujących zmian w planie wydatków:
- przesuwa się środki w kwocie 16 zł z rozdziału 85153 z § 4410 do rozdziału 85153 do § 4210 –
urealnienie planów,
- przesuwa się środki w kwocie 2.780 zł w obrębie rozdziału 85154 z § 4210 do § 4170 (kwotę
1.500 zł – na wynagrodzenia dla opiekunek dzieci zatrudnionych w ramach zajęć tematycznych na
świetlicach wiejskich) i do § 4300 (kwotę 1.280 zł – na organizację „Miasteczka Świętego
Mikołaja” i integracyjnej wieczerzy wigilijnej dla dzieci),
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- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85206 w § 4170 o kwotę 1.500 zł – urealnienie planów,
- przesuwa się środki w kwocie 5.000 zł w obrębie rozdziału 85214 z § 3110 (świadczenia
społeczne –schronienie) do § 3110 (świadczenia społeczne – zasiłki celowe) – urealnienie planów,
- przesuwa się środki w kwocie ogółem 3.509 zł, w tym: z rozdziału 85206 z § 4040 (kwotę 93 zł) i
z § 4170 (kwotę 3.245zł), z rozdziału 85228 z § 4120 (kwotę 171 zł) – do rozdziału 85201 do §
2900 (kwotę 3.000 zł – na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w placówce opiekuńczo-
wychowawczej), do rozdziału 85206 do § 4120 (kwotę 100 zł – na opłacenie składek na fundusz
pracy za asystenta rodziny) i do § 4440 (kwotę 238 zł – urealnienie odpisu na ZFŚS) oraz do
rozdziału 85228 do § 4440 (kwotę 171 zł) - urealnienie odpisu na ZFŚS,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85219 w § 3020 (o kwotę 1.952 zł), w § 4260 (o kwotę
1.400 zł), w § 4410 (o kwotę 800 zł), w § 4430 (o kwotę 98 zł) i w § 4700 (o kwotę 250 zł) –
urealnienie planów.

W rozdziale 85295 zwiększa się plan wydatków Urzędu w kwocie ogółem 6.000 zł, w tym:
w § 4170 (o kwotę 4.500 zł), w § 4210 (o kwotę 1.100 zł) i w § 4300 (o kwotę 400 zł) na
organizację cyklicznego wydarzenia dla dzieci i młodzieży z Gminy Żarów pn. „Miasteczko
Świętego Mikołaja”,

- na wniosek Referatu OFZiP w rozdziale 92109 przesuwa się środki w kwocie ogółem 3.000 zł, w
tym: z § 4170 (kwotę 3.000 zł - ze środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe za
usługi świadczone na świetlicach) do § 4260 (kwotę 2.000 zł - na zakup energii na świetlicach
wiejskich) i do § 4300 (kwotę 1.000 zł – na zakup usług wywozu nieczystości stałych i płynnych
ze świetlic).
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