
ZARZĄDZENIE NR 34/2015
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 13 marca 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2015 rok.

Na podstawie 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 13 marca 2015 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 42.804.281 zł

- po stronie wydatków: 42.900.477 zł

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Id: D02A6A1F-1728-40B0-8506-D0C85270803A. Przyjęty Strona 1



BeSTia
Strona 1

Załącznik nr 1 
do Zarządzenia nr 34/2015
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 13 marca 2015 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść ZmianaPrzed zmianą Po zmianie
600 Transport i łączność 0,001 824 076,14 1 824 076,14

60016 Drogi publiczne gminne 0,00 1 743 976,141 743 976,14

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 202 024,14 - 1 000,00 201 024,14

4270 Zakup usług remontowych 210 000,00 1 000,00 211 000,00

710 Działalność usługowa 0,00424 000,00 424 000,00

71035 Cmentarze 0,00 269 000,00269 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 000,00 - 2 000,00 25 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 102 500,00 2 000,00 104 500,00

750 Administracja publiczna 0,005 325 437,52 5 325 437,52

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 200,00 164 100,00162 900,00

4300 Zakup usług pozostałych 10 400,00 1 200,00 11 600,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 4 523 705,134 523 705,13

4260 Zakup energii 87 000,00 - 9 000,00 78 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 493 121,00 9 000,00 502 121,00

75095 Pozostała działalność - 1 200,00 129 038,39130 238,39

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 - 2 200,00 7 800,00

4300 Zakup usług pozostałych 33 000,00 1 000,00 34 000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,001 154 051,71 1 154 051,71

75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 1 109 551,711 109 551,71

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 49 500,00 4 000,00 53 500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 159 451,71 3 500,00 162 951,71

4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 - 7 500,00 72 500,00

801 Oświata i wychowanie 0,0013 537 786,00 13 537 786,00

80110 Gimnazja 0,00 2 965 094,002 965 094,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 166 600,00 20,00 166 620,00
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4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 800,00 3 000,00 7 800,00

4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 - 3 020,00 11 980,00

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
21 500,00 130 616,96109 116,96

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 10 000,00 10 000,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 1 000,00 1 000,00

4260 Zakup energii 0,00 500,00 500,00

4300 Zakup usług pozostałych 0,00 10 000,00 10 000,00

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

- 21 500,00 753 157,00774 657,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 522 280,00 - 39 700,00 482 580,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 5 500,00 5 500,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 5 500,00 5 500,00

4260 Zakup energii 0,00 6 100,00 6 100,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 1 100,00 1 100,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,006 218 404,05 6 218 404,05

90095 Pozostała działalność 0,00 672 090,13672 090,13

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 100,00 600,00 7 700,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 62 581,67 - 600,00 61 981,67

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,002 552 154,67 2 552 154,67

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 2 146 440,172 146 440,17

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 116 991,04 - 3 000,00 113 991,04

4300 Zakup usług pozostałych 56 265,00 3 000,00 59 265,00

42 900 477,00 42 900 477,000,00Razem:
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UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian w planie finansowym wydatków:
- w rozdziale 60016 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000 zł zabezpieczony na
zakup słupków i znaków drogowych oraz tablic z nazwami ulic nowych oraz do uzupełnienia,
materiałów do budowy chodników na terenie miasta Żarów, materiałów do remontów dróg na
terenie miasta oraz gminy (emulsja, kruszywo),

- w rozdziale 60016 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł na naprawę urządzeń
służących do remontów dróg oraz chodników znajdujących się na terenie gminy,

- w rozdziale 71035 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000 zł zabezpieczony na
zakup materiałów i wyposażenia cmentarza (kostka na alejki, ławki, ogrodzenie, drzewa do
nasadzeń na nowej części cmentarza),

- w rozdziale 71035 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł na zakup usług
pozostałych do Kaplicy Cmentarnej.

- w rozdziale 75023 w § 4260 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.000 zł zabezpieczony na
zakup energii, gazu i wody do budynków Urzędu Miejskiego,

- w rozdziale 75023 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000 zł na zakup usług
pozostałych, m.in. na remont samochodu służbowego, wymianę silnika.

Z rozdziału 75095 z § 4170 przesuwa się środki w kwocie 2.200 zł (zabezpieczone na
wynagrodzenia bezosobowe związane z działalnością Rad Sołeckich), w tym: do rozdziału 75022
do § 4300 w kwocie 1.200 zł i do rozdziału 75095 do § 4300 w kwocie 1.000 zł. Zmiany budżetu
wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wydatki (m. in. usługi transportowe i
gastronomiczne) związane z wyjazdem na szkolenie, które będzie przeprowadzone przez Rzecznika
Praw Dziecka m.in. dla radnych z okręgów wiejskich, sołtysów i przedstawicieli rad sołeckich z
Gminy Żarów, dotyczące aktywizacji młodzieży wiejskiej, działalności świetlic środowiskowych
oraz przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci i kobiet na terenach wiejskich.

W rozdziale 75412 w § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł na remont
świetlicy w remizie strażackiej w Pożarzysku,

- w rozdziale 75412 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.500 zł na zakup garażu
blaszanego z przeznaczeniem dla OSP w Żarowie,

- w rozdziale 75412 w § 4210 zmienia się przeznaczenie środków w planie wydatków w kwocie 90
zł, ze środków zabezpieczonych m.in. na zakup materiałów i wyposażenia dla OSP z terenu gminy
– na zakup książek obiektu budowlanego do remiz ochotniczych straży pożarnych,

- w rozdziale 75412 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.500 zł, w tym: o kwotę
4.000 zł zabezpieczony na remont świetlicy w remizie strażackiej w Pożarzysku i o kwotę 3.500 zł
zabezpieczony na wykonanie elewacji budynku OSP (Żarów).
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Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Gimnazjum w Żarowie przesuwa się środki w planie
wydatków Szkoły zmniejszając plan wydatków w rozdziale 80110 w § 4270 (o kwotę 3.020 zł)
oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 80110 w § 4040 (o kwotę 20 zł) na zapłatę podatku
dochodowego od osób fizycznych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i w § 4170 (o kwotę
3.000 zł) w związku z koniecznością zapłaty za umowę zlecenie.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie przesuwa się środki w
planie wydatków Szkoły zmniejszając plan wydatków w rozdziale 80150 w § 4010 (o kwotę
38.500 zł) oraz zwiększając plan wydatków:
- w rozdziale 80149: w § 4210 (o kwotę 10.000 zł), w § 4240 (o kwotę 1.000 zł), w § 4260 (o
kwotę 500 zł) i w § 4300 (o kwotę 10.000 zł),
- w rozdziale 80150: w § 4210 (o kwotę 5.000 zł), w § 4240 (o kwotę 5.000 zł), w § 4260 (o kwotę
6.000 zł) i w § 4440 (o kwotę 1.000 zł)

Zmiana powyższa ma związek z art. 32. ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie
niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. 2014 poz. 1877), gdzie w roku
2015 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, należy również wyodrębnić
koszty pośrednie, które służą temu celowi. Dlatego też dokonuje się przesunięcia środków w
planach wydatków w ramach rozdziału 80150 do właściwych podziałek klasyfikacji budżetowej,
aby wyszczególnić zakupy, które pośrednio mają związek z organizacją specjalnych metod pracy,
to jest: zakup energii elektrycznej, wody, gazu, zakup opału, zakup wyposażenia, pomocy
naukowych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych związany z nauczycielami,
którzy organizują specjalne metody pracy dla dzieci z orzeczeniem. Natomiast dodanie rozdziału
80149 wiąże się z wnioskiem rodzica dziecka z oddziału przedszkolnego, które posiada orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego. Zgodnie z zaleceniami poradni wydającej orzeczenie należy
dziecku zapewnić warunki do kształcenia specjalnego.

Na podstawie wniosku Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowinach przesuwa się środki w
planie wydatków Szkoły, zmniejszając plan wydatków w rozdziale 80150 w § 4010 (o kwotę 1.200
zł) oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 80150: w § 4210 (o kwotę 500 zł), w § 4240 (o
kwotę 500 zł), w § 4260 (o kwotę 100 zł) i w § 4440 (o kwotę 100 zł).

Zmiana powyższa ma związek z art. 32. ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie
niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. 2014 poz. 1877), gdzie w roku
2015 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, należy również wyodrębnić
koszty pośrednie, które służą temu celowi. Dlatego też należało przesunąć plany w ramach
rozdziału 80150 do właściwych podziałek klasyfikacji budżetowej by wyszczególnić zakupy, które
pośrednio mają związek z organizacją specjalnych metod pracy, to jest: zakup energii elektrycznej,
wody, zakup opału, zakup wyposażenia, pomocy naukowych oraz odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych związany z nauczycielami, którzy organizują specjalne metody pracy dla
dzieci z orzeczeniem.

- w rozdziale 90095 w § 3020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 600 zł na świadczenia
rzeczowe wynikające z przepisów BHP, w tym profilaktyczne posiłki i napoje,

- w rozdziale 90095 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 600 zł zabezpieczony na
zakup materiałów i narzędzi dla pracowników robót interwencyjnych i publicznych.
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W rozdziale 92109, ze względu na konieczność prawidłowego wydatkowania środków
funduszu sołeckiego:

1. wsi Mikoszowa: przesuwa się środki w kwocie 1.000 zł z § 4210 do § 4300 na wykonanie usługi
tynkarsko-malarskiej na świetlicy wiejskiej (przedsięwzięcie „remont i doposażenie świetlicy
wiejskiej”),
2. wsi Przyłęgów: przesuwa się środki w kwocie 2.000 zł z § 4210 do § 4300 na montaż
krawężników chodnikowych przy opasce wokół świetlicy wiejskiej w Przyłęgowie
(przedsięwzięcie „remont i doposażenie świetlicy wiejskiej”).
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