ZARZĄDZENIE NR 24/2015
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW
z dnia 6 lutego 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 2013 r. poz. 594 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 449 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2015 rok o kwotę 449 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 06 lutego 2015 r. wynosi:
- po stronie dochodów: 42.566.939 zł
- po stronie wydatków: 42.663.135 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 24/2015
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 06 lutego 2015 r.
Dział
852

Rozdział

Paragraf

85215

Pomoc społeczna

Treść

Przed zmianą

3 235 100,00

Dodatki mieszkaniowe
2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami

Razem:

BeSTia

Id: B81B6034-FEBE-420D-B5B2-CF78ACADC543

0,00
0,00

42 566 490,00

Zmiana

449,00
449,00
449,00

449,00

Po zmianie

3 235 549,00

449,00
449,00

42 566 939,00
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Załącznik nr 2
do Zarządzenia n 24/2015
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 06 lutego 2015 r.
Dział
600

Rozdział
60016

Paragraf

4210
4300

700

70005

4170
4300

750

75022
75023

754

75405

75412

4300
4300

3000
3030
4120
4210

757

75702

4300
8110

Transport i łączność

Treść

Drogi publiczne gminne

Zakup materiałów i wyposażenia

Przed zmianą

1 824 076,14
1 743 976,14

Zmiana

0,00
0,00

Po zmianie

1 824 076,14
1 743 976,14

214 624,14

- 3 900,00

Gospodarka mieszkaniowa

2 657 792,00

0,00

2 657 792,00

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

700,00

700,00

Zakup usług pozostałych

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Zakup usług pozostałych

453 500,00

2 468 156,00

3 900,00

0,00

210 724,14
457 400,00

2 468 156,00

1 837 830,00

- 700,00

1 837 130,00

162 500,00

400,00

162 900,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4 595 748,00

- 400,00

4 595 348,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 112 551,71

0,00

1 112 551,71

2 000,00

2 000,00

Administracja publiczna

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych

Komendy powiatowe Policji

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Ochotnicze straże pożarne
Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia
Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
Zakup usług pozostałych

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych
przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

BeSTia
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5 394 780,39

6 000,00

503 521,00
2 000,00

0,00

0,00

400,00

- 400,00

0,00

2 000,00

- 2 000,00

0,00

100,00

1 109 551,71

5 394 780,39

6 400,00

503 121,00
2 000,00
0,00

0,00

1 109 551,71

159 551,71

- 100,00

159 451,71

934 320,00

0,00

1 144 356,00

0,00

934 320,00

100,00

0,00

1 144 356,00

480,00

480,00

- 480,00

934 320,00
933 840,00
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801

80104

Oświata i wychowanie
4040
4260
4300

852

85215

3110
4210

921

92109

4170
4210
4300

Przedszkola

Zakup energii

13 494 786,00

86 400,00

- 2 000,00

84 400,00

12 000,00

8 000,00

103 500,00

Zakup usług pozostałych
Pomoc społeczna

4 872 709,00

Dodatki mieszkaniowe

166 000,00

Świadczenia społeczne

166 000,00

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 505 154,67

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

2 099 440,17

Wynagrodzenia bezosobowe

30 000,00

Zakup materiałów i wyposażenia

145 801,17

Zakup usług pozostałych

Razem:
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0,00

2 226 026,30

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

BeSTia

13 494 786,00

0,00

- 6 000,00

2 226 026,30

97 500,00
20 000,00

449,00

4 873 158,00

440,00

166 440,00

449,00
9,00

166 449,00
9,00

0,00

2 505 154,67

24 335,00

54 335,00

0,00

2 099 440,17

75 600,00

- 5 000,00

- 19 335,00

140 801,17

42 662 686,00

449,00

42 663 135,00

56 265,00
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UZASADNIENIE
Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian planu finansowego:
Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak PS-ZS.3146.12.2015.MG z dnia 26
stycznia 2015 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85215 w § 2010 o kwotę 449 zł z tytułu przyznania
dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom
wrażliwym energii elektrycznej w I kwartale 2015 r. oraz na koszty obsługi tego zadania poniesione przez
gminę w związku z jego realizacją w wysokości 2% wypłaconych świadczeń w I kwartale 2015 r., zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o
kwotę 449 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85215 w § 3110 o kwotę
440 zł i w § 4210 o kwotę 9 zł.
Ponadto dokonuje się pozostałych zmian w planie finansowym wydatków:
- w rozdziale 01008 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.075 zł zabezpieczony na
zakup usług dodatkowych dotyczących melioracji,
- w rozdziale 01008 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.075 zł na wykonanie opinii dotyczącej
stosunków wodnych na gruntach,
- w rozdziale 60016 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.900 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 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.900 zł na wykonanie chodnika przy
skrzyżowaniu ul. Piastowskiej i Ks. Jadwigi w Żarowie.
Na wniosek Kierownik Referatu Nieruchomości:
- w rozdziale 70005 w § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 700 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń
bezosobowych (sporządzenie szkiców lokali),
- w rozdziale 70005 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 700 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług
pozostałych związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami.
W rozdziale 75022 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 400 zł na pokrycie wydatków
związanych z zakupem podpisu elektronicznego dla Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej,
- w rozdziale 75023 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 400 zł zabezpieczony na pokrycie
wydatków związanych z zakupem podpisu elektronicznego,
- w rozdziale 75405 przesuwa się środki w kwocie 2.000 zł z § 3030 do § 3000 w celu zabezpieczenia planu
na wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy Komisariatu
Policji w Żarowie,
- w rozdziale 75412 przesuwa się środki w kwocie 100 zł z § 4210 (ze środków zabezpieczonych 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) do § 4120 w celu zabezpieczenia planu na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń
bezosobowych,
- na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Dróg w rozdziale 75412 zmienia się przeznaczenie środków w
kwocie 4.000 zł w § 4300 (ze środków zabezpieczonych na remont świetlicy w remizie strażackiej w
Wierzbnej) na remont świetlicy w remizie strażackiej w Pożarzysku,
- w rozdziale 75702 przesuwa się środki w kwocie 480 zł z § 8110 (zabezpieczone na pokrycie kosztów
odsetek płatnych do BGK) do § 4300 w celu zabezpieczenia planu na pokrycie kosztów utrzymywania
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rachunków bankowych w BGK, po okresie realizacji zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami
w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa w
Gminie Żarów, w związku z korzystaniem z pożyczki na wyprzedzające finansowanie w związku z realizacją
tego zadania.
Na wniosek Dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie przesuwa się środki w rozdziale 80104 w
planie wydatków Przedszkola z § 4040 (kwotę 2.000 zł) i z § 4260 (kwotę 6.000 zł) do § 4300 (kwotę 8.000
zł) na zakup usługi projektowej dotyczącej wykonania projektu rozbudowy przedszkola oraz na zakup usług
komunalnych.
W rozdziale 92109:
- ze względu na konieczność prawidłowego wydatkowania środków funduszu sołeckiego wsi Mikoszowa
przesuwa się środki w kwocie 5.000 zł z § 4210 (ze środków zabezpieczonych na zakup materiałów do
remontu i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Mikoszowej) do § 4300 na wykonanie usługi tynkarskomalarskiej na świetlicy wiejskiej (przedsięwzięcie „remont i doposażenie świetlicy wiejskiej”),
- przesuwa się środki w kwocie 24.335 zł z § 4300 (ze środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych
na świetlicach) do § 4170 w celu zabezpieczenia planu na zawarcie umowy zlecenia na wykonanie prac
wykończeniowych w świetlicy wiejskiej w Bożanowie.
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