
ZARZĄDZENIE NR 91/2015
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 30 czerwca 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 300 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego 
zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2015 rok o kwotę 300 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 30 czerwca 2015 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 44.218.450,06 zł

- po stronie wydatków: 44.255.770,06 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 91/2015
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść ZmianaPrzed zmianą Po zmianie
852 Pomoc społeczna 300,003 242 072,00 3 242 372,00

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.
- 2 000,00 22 200,0024 200,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

 

gminie (związkom gmin) ustawami
15 300,00 - 2 000,00 13 300,00

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

rentowe 2 300,00 110 300,00108 000,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
 

zadań bieżących gmin (związków gmin) 108 000,00 2 300,00 110 300,00

44 218 150,06 44 218 450,06300,00Razem:
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Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 91/2015
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść ZmianaPrzed zmianą Po zmianie
600 Transport i łączność 0,001 916 276,14 1 916 276,14

60016 Drogi publiczne gminne 0,00 1 773 976,141 773 976,14

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 201 024,14 - 2 500,00 198 524,14

4270 Zakup usług remontowych 214 000,00 - 11 500,00 202 500,00

4300 Zakup usług pozostałych 344 400,00 14 000,00 358 400,00

750 Administracja publiczna 0,005 317 214,55 5 317 214,55

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 600,00 165 436,00166 036,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 530,00 - 600,00 5 930,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 600,00 4 520 299,134 519 699,13

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 163 432,00 600,00 164 032,00

4270 Zakup usług remontowych 17 100,00 22 000,00 39 100,00

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 210 539,13 - 22 000,00 188 539,13

75095 Pozostała działalność 0,00 122 885,42122 885,42

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
 

35 500,00 - 11 000,00 24 500,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 400,00 3 000,00 7 400,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 385,42 2 000,00 35 385,42

4300 Zakup usług pozostałych 34 000,00 5 500,00 39 500,00

4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 500,00 15 500,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
 

prawa oraz sądownictwa 0,0049 806,00 49 806,00

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 0,00 47 616,0047 616,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 907,52 0,01 1 907,53

4120 Składki na Fundusz Pracy 198,80 0,01 198,81

4410 Podróże służbowe krajowe 413,14 - 0,02 413,12

801 Oświata i wychowanie 0,0013 565 799,03 13 565 799,03

80101 Szkoły podstawowe - 29 904,68 6 166 154,796 196 059,47
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3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 81 300,00 - 2 500,00 78 800,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 367 842,39 - 3 426,00 3 364 416,39

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 59 600,00 - 1 000,00 58 600,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 257 987,08 - 24 719,68 233 267,40

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 43 740,00 33 741,00 77 481,00

4260 Zakup energii 259 260,00 - 58 000,00 201 260,00

4270 Zakup usług remontowych 175 000,00 21 000,00 196 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 84 650,00 5 000,00 89 650,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 56 315,00 556 005,94612 320,94

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 309 419,94 - 47 315,00 262 104,94

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60 900,00 - 8 000,00 52 900,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 8 700,00 - 1 000,00 7 700,00

80104 Przedszkola 0,00 2 045 707,422 045 707,42

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 000,00 3 000,00 37 000,00

4260 Zakup energii 97 500,00 - 15 000,00 82 500,00

4270 Zakup usług remontowych 56 000,00 10 000,00 66 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00 2 000,00 19 000,00

80110 Gimnazja - 86 396,88 2 878 697,122 965 094,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 46 000,00 - 3 000,00 43 000,00

4260 Zakup energii 201 400,00 - 76 396,88 125 003,12

4270 Zakup usług remontowych 11 980,00 8 000,00 19 980,00

4300 Zakup usług pozostałych 43 000,00 - 15 000,00 28 000,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół - 36 500,00 518 500,00555 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 555 000,00 - 36 500,00 518 500,00

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
0,00 140 918,88140 918,88

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 920,00 - 8 000,00 38 920,00

4270 Zakup usług remontowych 0,00 8 000,00 8 000,00
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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

199 116,56 944 710,64745 594,08

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 451 920,00 65 400,00 517 320,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90 354,00 11 950,00 102 304,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 12 023,00 8 319,68 20 342,68

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 150,00 150,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 937,08 17 850,00 32 787,08

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 500,00 4 850,00 13 350,00

4260 Zakup energii 16 100,00 74 396,88 90 496,88

4300 Zakup usług pozostałych 0,00 16 150,00 16 150,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 50,00 50,00

80195 Pozostała działalność 10 000,00 148 904,24138 904,24

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

851 Ochrona zdrowia 0,00231 200,00 231 200,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 190 000,00190 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00 - 1 000,00 2 000,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 - 500,00 500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 000,00 1 500,00 20 500,00

852 Pomoc społeczna 300,004 879 681,00 4 879 981,00

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.
- 2 000,00 22 200,0024 200,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 24 200,00 - 2 000,00 22 200,00

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

rentowe 2 300,00 244 400,00242 100,00

3110 Świadczenia społeczne 242 100,00 2 300,00 244 400,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 20 000,00 175 200,00195 200,00

4300 Zakup usług pozostałych 105 000,00 - 20 000,00 85 000,00

85295 Pozostała działalność 20 000,00 236 379,00216 379,00

3110 Świadczenia społeczne 161 580,00 20 000,00 181 580,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,006 713 532,50 6 713 532,50
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90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 000,00 2 881 649,872 876 649,87

4260 Zakup energii 10 000,00 5 000,00 15 000,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,00 339 125,53339 125,53

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 710,53 2 500,00 29 210,53

4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 - 1 500,00 3 500,00

4300 Zakup usług pozostałych 242 800,00 - 1 000,00 241 800,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 5 300,00 711 100,00716 400,00

4260 Zakup energii 349 400,00 - 5 300,00 344 100,00

90095 Pozostała działalność 300,00 700 737,10700 437,10

4300 Zakup usług pozostałych 72 468,43 300,00 72 768,43

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,002 620 454,67 2 620 454,67

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 2 204 740,172 204 740,17

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 78 954,68 - 6 782,76 72 171,92

4270 Zakup usług remontowych 114 811,36 6 000,00 120 811,36

4300 Zakup usług pozostałych 51 030,00 782,76 51 812,76

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 92 114,5092 114,50

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 9 300,00 9 300,00

4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 - 9 300,00 700,00

44 255 470,06 44 255 770,06300,00Razem:
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UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian planu finansowego:
Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.126.2015.KSz
z dnia 01 czerwca 2015 r. informującym o:
- przyznaniu dotacji celowej z budżetu państwa - zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85214
w § 2030 o kwotę 2.300 zł na sfinansowanie wydatków związanych ze wsparciem finansowym
gminy w realizacji zadań pomocy społecznej. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę
2.300 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85214 w § 3110 -
na świadczenia społeczne (zasiłki okresowe),
- zmniejszeniu kwoty dotacji celowej z budżetu państwa - zmniejsza się plan dochodów w
rozdziale 85213 w § 2010 o kwotę 2.000 zł – zabezpieczony na opłacanie składki na ubezpieczenie
zdrowotne za osoby uprawnione. Jednocześnie z tego tytułu zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan
wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85213 w § 4130 zabezpieczony
na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne (opłacane za osoby pobierające świadczenia
pielęgnacyjne).

Ponadto dokonuje się pozostałych zmian w planie finansowym wydatków:
- w rozdziale 60016 przesuwa się środki funduszu sołeckiego wsi Wierzbna w kwocie 1.000 zł
z § 4210 do § 4300 w ramach przedsięwzięcia „zakup wiaty przystankowej wraz
z zagospodarowaniem terenu przyległego”, w celu zabezpieczenia planu na usługi transportu oraz
montażu wiaty przystankowej,

- w rozdziale 60016 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.500 zł zabezpieczony
na remonty cząstkowe dróg bitumicznych i chodników,

- w rozdziale 60016 w § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.000 zł zabezpieczony
na odnowienie oznakowania pionowego i poziomego,

- w rozdziale 60016 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500 zł na naprawę urządzeń
służących do remontów dróg i chodników znajdujących się na terenie gminy,

- w rozdziale 60016 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.500 zł zabezpieczony
na zimowe utrzymanie dróg,

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

- w rozdziale 70005 w § 4300 przesuwa się kwotę 32.600 zł (ze środków zabezpieczonych
na koszty zarządu nieruchomością wspólną wspólnot mieszkaniowych stanowiącą współwłasność
z udziałem Gminy Żarów, w tym między innymi opłaty za media, wynagrodzenie zarządcy,
usuwanie awarii, fundusz remontowy, wpłacany na rachunki bankowe wspólnot mieszkaniowych;
planowane koszty usług dotyczących budynków i lokali komunalnych w tym m.in. przeglądy
techniczne budynków i instalacji, nadzór inwestorski, dokumentacja techniczna) – na pokrycie
kosztów sporządzenia przez firmę zewnętrzną opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji
miasta Żarów na lata 2011-2020 – aktualizacja, opracowanie Studium wykonalności oraz
przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, będących podstawą do ubiegania
się o dotacje unijne (udzielenie wsparcia w ramach priorytetu inwestycyjnego 6.3 Rewitalizacja
zdegradowanych obszarów w ramach RPO WD na lata 2014-2020),
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- w rozdziale 75022 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 600 zł zabezpieczony na
zakup urządzeń audio do rejestracji posiedzeń Rady Miejskiej, słuchawek, kabli, monitora,
komputera, stojaka mikrofonowego i innych,
- w rozdziale 75023 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 600 zł na zakup sprzętu
komputerowego (komputer, monitor, zasilacz itp.),

- w rozdziale 75023 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.000 zł na prace remontowe
w pomieszczeniach w budynku, przy ul. Ar. Krajowej 54 w Żarowie,

- w rozdziale 75023 w § 4530 zmniejsza się o kwotę 22.000 zł plan wydatków zabezpieczony
na zapłatę podatku VAT.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na organizację Dożynek Gminnych w dniu 06

września 2015 r. - w rozdziale 75095 przesuwa się środki w kwocie łącznej 11.000 zł, w tym: z §
3030 (ze środków zabezpieczonych na wydatki na rzecz osób fizycznych związane z organizacją dożynek

gminnych kwotę 11.000 zł) do § 4210 (kwotę 2.000 zł - na zakup artykułów dekoracyjnych, zakup

artykułów spożywczych i przemysłowych do organizacji poczęstunku dla zaproszonych gości), do § 4300
(kwotę 5.500 zł - na wynajem sceny, toalet przenośnych, namiotów cateringowych i ławostołów,
wykonanie tymczasowego przyłącza elektrycznego oraz innych usług związanych z organizacją dożynek

gminnych), do § 4430 (kwotę 500 zł - na opłatę na rzecz ZAIKS-u oraz inne opłaty związane z

organizacją dożynek gminnych np. ubezpieczenie) i do § 4170 (kwotę 3.000 zł - na wynagrodzenia
bezosobowe (wykonanie poczęstunku dla zaproszonych gości i inne wynagrodzenia związane z organizacją

dożynek gminnych).

W rozdziale 75095 w § 4210 przesuwa się środki w kwocie 100 zł – w celu zwiększenia
planu na zakup blaszanego pomieszczenia gospodarczego w sołectwie Siedlimowice,

- w rozdziale 75107 przesuwa się środki w planie wydatków w łącznej kwocie 0,02 zł z § 4410
(kwotę 0,02 zł) - do § 4110 (kwotę 0,01 zł) i do § 4120 (kwotę 0,01zł) - w celu urealnienia planu
wydatków związanego z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (II tura),

- w rozdziale 75023 przesuwa się kwotę 3.444 zł w § 4300 ze środków zabezpieczonych na montaż
i eksploatację centrali telefonicznej – na pokrycie kosztów obsługi prawnej,

- w rozdziale 75412 przesuwa się środki w § 4210 w kwocie 1.154,30 zł. Zmiany wynikają
z konieczności prawidłowego wydatkowania środków w ramach zwiększenia funduszu sołeckiego
wsi Pożarzysko. Zmienia się nazwę przedsięwzięcia z „remontu pomieszczenia w remizie OSP”
na „remont i wyposażenie pomieszczenia w remizie OSP”. W związku z powyższym zabezpiecza
się środki w kwocie 1.154,30 zł na zakup wyposażenia do przedmiotowego pomieszczenia.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie dokonuje się następujących zmian
w planie wydatków szkoły:
- zwiększa się plan wydatków szkoły w rozdziale 80101 w łącznej kwocie 26.500 zł, w tym:
w § 4270 (o kwotę 21.000 zł – na rozbiórkę zniszczonego muru przy budynku przy ul. Ogrodowej
1, usunięcie zniszczonej siatki i osadzenie nowego ogrodzenia z siatki) i w § 4300 (o kwotę
5.500 zł, w tym: 3.000 zł na wykonanie wentylacji bocznej w kominach nad salą gimnastyczną
w budynku szkoły przy ul. 1 Maja 2; 1.500 zł na naprawę małego daszku papowego przy budynku
przy ul. Ogrodowej 1; 1.000 zł na wymianę rynny i rur spustowych w budynku Sali Widowiskowo-
Sportowej),
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- przesuwa się środki w kwocie ogółem 19.166,78 zł, w tym: z rozdz. 80101 z § 3020 (kwotę
2.500 zł), z § 4170 (kwotę 1.000 zł) , z § 4210 (kwotę 21.166,78 zł), z § 4260 (kwotę 55.000 zł)
i z § 4300 (kwotę 500 zł) - do rozdziału 80150 do § 4010 (kwotę 60.000 zł), do § 4110 (kwotę
11.000 zł) , do § 4120 (kwotę 8.166,78 zł) oraz przesuwa się środki w kwocie ogółem 26.000 zł,
w tym: z rozdz. 80103 z § 4010 (kwotę 17.000 zł), z § 4110 (kwotę 8.000 zł) i z § 4120 (kwotę
1.000 zł) - do rozdz. 80150 do § 4210 (kwotę 15.000 zł), do § 4240 (kwotę 5.000 zł), do § 4260
(kwotę 6.000 zł) i do § 4300 (kwotę 1.000 zł) - w związku z koniecznością zabezpieczenia
środków finansowych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
- przesuwa się środki w kwocie 30.315 zł, z rozdziału 80103 z § 4010 do rozdziału 80101
do § 4240. Zmiana w planie wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków
finansowych na realizację zamówienia na wyposażenie szkoły w materiały ćwiczeniowe oraz
w podręczniki do zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego dla klas I-III i IV (zakup materiałów
edukacyjnych oraz ćwiczeniowych zostanie dokonany ze środków własnych, a następnie w okresie
ustawowym określonym w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2014 r. poz. 811, zrefundowany zostanie z dotacji celowej
otrzymanej z budżetu państwa).

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowinach przesuwa się środki w planie
wydatków szkoły:
- w kwocie 3.426 zł w rozdziale 80101: z § 4010 do § 4240 – ze względu na konieczność
zabezpieczenia środków finansowych na realizację zamówienia na wyposażenie szkoły w materiały
ćwiczeniowe oraz w podręczniki do zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego dla klas I-III i IV
(zakup materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych zostanie dokonany ze środków własnych,
następnie w okresie ustawowym określonym w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty orz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2014 r. poz. 811, zrefundowany zostanie
z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa).
- w kwocie ogółem 6.852,90 zł, w tym: z rozdz. 80101 z § 4210 (kwotę 3.552,90 zł) i z § 4260
(kwotę 3.000 zł) oraz z rozdziału 80150 z § 4210 (kwotę 150 zł) zł i z § 4240 (kwotę 150 zł) –
do rozdziału 80150 do § 4010 (kwotę 5.400 zł), do § 4110 (kwotę 950 zł), do § 4120 (kwotę
152,90 zł), do § 4170 (kwotę 150 zł), do § 4300 (kwotę 150 zł) i do § 4360 (kwotę 50 zł) -
w związku z koniecznością urealnienia planów finansowych.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Przedszkola w Żarowie przesuwa się środki w planie
wydatków przedszkola:
- w rozdziale 80149 w kwocie 8.000 zł z § 4010 do § 4270 - w związku z koniecznością
urealnienia planów dotyczących dostosowania wjazdu oraz chodnika dla potrzeb wychowanków –
w zakresie kształcenia specjalnego,
- w łącznej kwocie 15.000 zł w rozdziale 80104, z § 4260 do §§ 4210, 4270 i § 4300 - w związku
z koniecznością urealnienia planów dotyczących wykonania remontów wakacyjnych oraz zakupu
wyposażenia.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Gimnazjum w Żarowie przesuwa się środki w planie
wydatków szkoły:
- w rozdziale 80110 w kwocie 8.000 zł z § 4260 do § 4270 – w związku z koniecznością
zabezpieczenia planu na bieżące remonty wykonywane w okresie wakacyjnym,
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- z rozdziału 80110 (w kwocie łącznej 86.396,88 zł) w tym: z § 4210 (w kwocie 3.000 zł), z § 4260
(w kwocie 68.396,88 zł), z § 4300 (w kwocie 15.000 zł) - do rozdziału 80150, w tym: do § 4210
(kwotę 3.000 zł), do § 4260 (kwotę 68.396,88 zł) i do § 4300 (kwotę 15.000 zł) - w związku
z wejściem ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku i wprowadzeniem nowego rozdziału 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1877).

W rozdziale 80113 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 36.500 zł plan wydatków
zabezpieczony na dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy Żarów, w związku
z rozstrzygnięciem przetargu i zaoszczędzeniem środków na ten cel.

W rozdziale 80195 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł w związku
z planowaną organizacją półkolonii dzieci i młodzieży z gminy Żarów wraz miastem partnerskim
Lohmar (Niemcy), która będzie służyła wymianie międzynarodowej uczniów szkół oraz promocji
Gminy.

Na wniosek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie przesuwa się środki
w planie wydatków ośrodka:
- w rozdziale 85154 z § 4110 (w kwocie 1.000 zł) i z § 4120 (w kwocie 500 zł) do rozdziału 85154
do § 4210 (kwotę 1.500 zł) na zakup materiałów w ramach organizacji mini turnusu wakacyjnego
dla dzieci uczęszczających na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze,
- z rozdziału 85228 z § 4300 (w kwocie 20.000 zł) do rozdziału 85295 do § 3110 (kwotę 20.000 zł)
na dożywianie dzieci z terenu gminy Żarów w ramach realizacji programu rządowego „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”.

- w rozdziale 90001 w § 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł na zakup energii
do przepompowni ścieków,

- w rozdziale 90004 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500 zł na zakup urządzeń,
części zamiennych, paliwa do urządzeń do utrzymania zieleni miejskiej, materiałów do nasadzeń
drzew itp.,

- w rozdziale 90004 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 1.500 zł plan wydatków zabezpieczony
na naprawę urządzeń do utrzymania zieleni miejskiej,

- w rozdziale 90004 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków zabezpieczony
na usługi dodatkowe utrzymania zieleni,

- w rozdziale 90015 w § 4260 zmniejsza się o kwotę 5.300 zł plan wydatków zabezpieczony
na oświetlenie uliczne miasta i gminy,

- w rozdziale 90095 w § 4300 zwiększa się o kwotę 300 zł plan wydatków na wykonanie Planu
Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych typu on-grid
dla wskazanych obiektów mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy
Żarów, wraz z wyceną kosztów montażu,
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- w rozdziale 92109 przesuwa się środki funduszu sołeckiego wsi Kalno w kwocie 5.782,76 zł
z § 4210 do § 4300 w ramach przedsięwzięcia „remont zaplecza kuchennego na świetlicy
wiejskiej”, w celu zabezpieczenia planu na wykonanie usługi remontu instalacji elektrycznej
na zapleczu kuchennym w świetlicy wiejskiej,

- w rozdziale 92109 przesuwa się środki funduszu sołeckiego wsi Przyłęgów w kwocie 6.000 zł
z § 4210 do § 4270 w ramach przedsięwzięcia „remont i doposażenie na świetlicy wiejskiej”, w
celu zabezpieczenia planu na wykonanie usług remontowych na świetlicy wiejskiej (m.in.
położenie płytek, oprawienie drzwi, biały montaż i inne),

- w rozdziale 92109 przesuwa się środki w kwocie 5.000 zł z § 4300 (ze środków zabezpieczonych
na wywóz nieczystości stałych ze świetlic) - do § 4210 na zakup wyposażenia (stołów i krzeseł)
do nowo wybudowanych świetlic w Gołaszycach i Pyszczynie.

W rozdziale 92120 przesuwa się środki w kwocie 9.300 zł z § 4300 do § 4170 ze względu
na konieczność zabezpieczenia środków na zawarcie umowy cywilnoprawnej na wykonanie
programu prac konserwatorskich oraz wykonanie prac konserwatorskich dwóch kamiennych
krzyży pojednania (pokutnych) translokowanych do miejscowości Wierzbna - zgodnie z decyzją nr
472/204 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu z dnia
05.05.2015 r.
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