ZARZĄDZENIE NR 28/2015
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW
z dnia 19 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. 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 19 lutego 2015 r. wynosi:
- po stronie dochodów: 42.566.939 zł
- po stronie wydatków: 42.663.135 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 28/2015
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 19 lutego 2015 r.
Dział
750

Rozdział
75022

75023

Paragraf

4170
4300
4300
4700

801

80101
80104
80110

4170
4330
4040
4300

80146

4700
4410
4700

Administracja publiczna

Treść

Przed zmianą

5 394 780,39

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

162 900,00

Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe

0,00
0,00

Po zmianie

5 394 780,39

162 900,00

4 000,00

- 4 000,00

4 595 348,00

0,00

4 595 348,00

8 000,00

25 850,00

6 400,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zmiana

4 000,00

0,00

10 400,00

503 121,00

- 8 000,00

13 494 786,00

0,00

13 494 786,00

4 900,00

58 100,00

17 850,00

495 121,00

6 600 546,52

4 900,00

Przedszkola

2 226 026,30

- 4 900,00

2 221 126,30

Gimnazja

3 232 120,00

0,00

3 232 120,00

9 000,00

33 000,00

Wynagrodzenia bezosobowe

53 200,00

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych
jednostek samorządu terytorialnego
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Zakup usług pozostałych

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

17 000,00

176 200,00

- 9 600,00

1 000,00

600,00

24 000,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

57 409,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Razem:

Podróże służbowe krajowe

BeSTia
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- 4 900,00

6 605 446,52

12 100,00

166 600,00

1 600,00

0,00

57 409,00

50 409,00

- 1 500,00

48 909,00

42 663 135,00

0,00

42 663 135,00

0,00

1 500,00

1 500,00
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UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian w planie finansowym wydatków:
- przesuwa się środki w rozdziale 75022 w kwocie 4.000 zł z § 4170 (ze środków zabezpieczonych
na umowy o dzieło) do § 4300 na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem medali
do odznaczenia: „Złoty Dąb”, wykonaniem znaczków (pinsów) do odznaczeń „Złoty Dąb”
oraz wykonaniem grawertonów odznaczenia: „Złoty Dąb”.
Przenosi się środki w planie wydatków Urzędu w rozdziale 75023 zmniejszając plan
wydatków w § 4300 (o kwotę 8.000 zł – na wniosek informatyka Urzędu) oraz zwiększając plan
wydatków w rozdziale 75023 w § 4700 (o kwotę 8.000 zł) – na szkolenia pracowników Urzędu.
Przesuwa się środki w planie wydatków Urzędu w kwocie 4.900 zł z rozdziału 80104
z § 4330 (ze środków zabezpieczonych na zwroty kosztów dotacji udzielonych na dzieci
zamieszkałe w Gminie Żarów, a uczęszczające do przedszkoli i innych form wychowania
przedszkolnego w ościennych gminach) do rozdziału 80101 do § 4170 w celu zwiększenia środków
w ramach realizacji programu „Umiem pływać” adresowanego do uczniów szkół podstawowych,
współfinansowanego ze środków Województwa Dolnośląskiego, realizowanego przez m.in.
Dolnośląską Federację Sportu (opłata wejść na basen, wynagrodzenia instruktorów nauki pływania
oraz koszty transportu na basen). Zabezpieczone środki będą przeznaczone na wynagrodzenia
opiekunów dowożonych uczniów.
Na podstawie wniosku Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowinach przesuwa się środki
w planie wydatków Szkoły zmniejszając plan wydatków w rozdziale 80146 w § 4700 (o kwotę 500
zł) oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 80146 w § 4410 (o kwotę 500 zł) na podróże
służbowe krajowe, w celu uczestnictwa nauczycieli w szkoleniach i dokształcaniu.
Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie przesuwa się środki
w planie wydatków Szkoły zmniejszając plan wydatków w rozdziale 80146 w § 4700 (o kwotę
1.000 zł) oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 80146 w § 4410 (o kwotę 1.000 zł)
na podróże służbowe krajowe, w celu uczestnictwa nauczycieli w szkoleniach i dokształcaniu.
Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Gimnazjum w Żarowie przesuwa się środki w planie
wydatków Szkoły zmniejszając plan wydatków w rozdziale 80110 w § 4040 (o kwotę 9.600 zł)
oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 80110 w § 4300 (o kwotę 9.000 zł) na zakup usług
komunalnych oraz komputerowych) i w § 4700 (o kwotę 600 zł) w związku ze szkoleniem
pracownika administracji.
W rozdziale 92109 przesuwa się środki w kwocie 5.000 zł z § 4300 (zabezpieczone na
zakup usług pozostałych dotyczących świetlic wiejskich) – do § 4300 z przeznaczeniem na
opracowanie dokumentacji projektowej remontu dachu świetlicy wiejskiej w Łażanach.
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