
ZARZĄDZENIE NR 122/2016
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 28 lipca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 
2016 r. poz. 446), 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.),  zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2016 rok o kwotę ogółem 82.552,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2016 rok o kwotę ogółem 82.552,80 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 28 lipca 2016 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 60.741.243,18 zł

- po stronie wydatków: 65.754.843,18 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 122/2016
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 28 lipca 2016 r.

	

Dział Rozdział Paragraf Treść ZmianaPrzed zmianą Po zmianie
801 Oświata i wychowanie 82 552,801 126 316,00 1 208 868,80

80101 Szkoły podstawowe 49 201,45 431 827,45382 626,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

 

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
0,00 49 201,45 49 201,45

80110 Gimnazja 32 748,93 32 848,93100,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

 

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
0,00 32 748,93 32 748,93

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

602,42 602,420,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

 

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
0,00 602,42 602,42

60 658 690,38 60 741 243,1882 552,80Razem:
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Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 122/2016
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 28 lipca 2016 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść ZmianaPrzed zmianą Po zmianie
600 Transport i łączność 16 826,402 623 136,29 2 639 962,69

60016 Drogi publiczne gminne 16 826,40 1 982 963,411 966 137,01

4270 Zakup usług remontowych 187 000,00 16 826,40 203 826,40

700 Gospodarka mieszkaniowa 0,005 553 600,00 5 553 600,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0,00 5 469 700,005 469 700,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 672 400,00 - 100,00 1 672 300,00

4580 Pozostałe odsetki 0,00 100,00 100,00

750 Administracja publiczna 0,006 083 468,95 6 083 468,95

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 5 078 279,005 078 279,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 158 560,00 - 15 000,00 143 560,00

4270 Zakup usług remontowych 107 400,00 41 000,00 148 400,00

4300 Zakup usług pozostałych 533 901,00 - 25 800,00 508 101,00

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 364 449,00 - 200,00 364 249,00

758 Różne rozliczenia - 28 826,40201 636,00 172 809,60

75818 Rezerwy ogólne i celowe - 28 826,40 172 233,98201 060,38

4810 Rezerwy 201 060,38 - 28 826,40 172 233,98

801 Oświata i wychowanie 82 552,8015 099 389,89 15 181 942,69

80101 Szkoły podstawowe 49 201,45 7 417 842,537 368 641,08

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 283 319,00 487,13 283 806,13

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 22 000,00 48 714,32 70 714,32

80110 Gimnazja 32 748,93 3 306 913,153 274 164,22

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 54 200,00 324,23 54 524,23

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000,00 32 424,70 35 424,70
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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

602,42 899 880,55899 278,13

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 777,92 5,94 13 783,86

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 7 000,00 596,48 7 596,48

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 000,0011 039 010,85 11 051 010,85

90003 Oczyszczanie miast i wsi 860,00 399 090,00398 230,00

4300 Zakup usług pozostałych 372 000,00 860,00 372 860,00

90095 Pozostała działalność 11 140,00 524 443,34513 303,34

4270 Zakup usług remontowych 9 600,00 12 000,00 21 600,00

4300 Zakup usług pozostałych 72 500,00 - 860,00 71 640,00

65 672 290,38 65 754 843,1882 552,80Razem:
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UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian planu finansowego:
Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.41.14.2016 z
dnia 13 lipca 2016 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu
państwa w kwocie ogółem 82.552,80 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 80101 w
§ 2010 o kwotę 49.201,45 zł, w rozdziale 80110 w § 2010 o kwotę 32.748,93 zł i w rozdziale
80150 w § 2010 o kwotę 602,42 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki,
materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół
prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby
fizyczne. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę ogółem 82.552,80 zł plan wydatków
następujących jednostek:

1) w rozdziale 80101

- w § 4240

SP Żarów - 33 710,40 zł
SP Imbramowice - 6 202,56 zł
SP Mrowiny - 4 450,18 zł
Urząd Miejski w Żarowie - 4 351,18 zł
- w § 4210
Urząd Miejski w Żarowie - 487,13 zł

2) w rozdziale 80110

- w § 4240

Gimnazjum w Żarowie - 32 424,70 zł
- w § 4210
Urząd Miejski w Żarowie - 324,23 zł

3) w rozdziale 80150

- w § 4240

Urząd Miejski w Żarowie - 596,48 zł
- w § 4210
Urząd Miejski w Żarowie - 5,94 zł.

Ponadto dokonuje się pozostałych zmian w planie finansowym wydatków:
- w rozdziale 70005 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 100 zł plan wydatków zabezpieczony na
zakup usług pozostałych (Ref. Nieruchomości i GP),

- w rozdziale 70005 w § 4580 zwiększa się o kwotę 100 zł plan wydatków na pokrycie kosztów
odsetek za opóźnienie w uregulowaniu płatności,

- w rozdziale 75023 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 15.000 zł plan wydatków zabezpieczony na
zakup farb i paneli (pokój nr 3 i pokój nr 1, pomieszczenia toalet na parterze – kaloryfery, okna i
sufit, ściany – malowanie, wymiana niektórych sanitariatów),

- w rozdziale 75023 w § 4270 zwiększa się o kwotę 14.216,34 zł plan wydatków na wymianę
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okien na sali narad,

- w rozdziale 75023 w § 4270 zwiększa się o kwotę 23.702,10 zł plan wydatków na remont
pomieszczeń i korytarzy w budynku Urzędu Miejskiego,

- w rozdziale 75023 w § 4270 zwiększa się o kwotę 8.142,60 zł plan wydatków na wymianę okien
w sekretariacie,

- w rozdziale 75023 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 4.642,53 zł plan wydatków zabezpieczony na
wymianę paneli, malowanie ścian oraz sufitów w pokojach 20 i 21 Urzędu,

- w rozdziale 75023 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 418,51 zł plan wydatków zabezpieczony na
remont posadzki i naprawę schodów wyjściowych z budynku od strony A. Krajowej 53,

- w rozdziale 75023 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 16.000 zł plan wydatków zabezpieczony na
wymianę okien na sali narad,

- w rozdziale 75023 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków zabezpieczony na
wymianę okien w sekretariacie,

- w rozdziale 75023 w § 4300 zwiększa się o kwotę 200 zł plan wydatków na zakup usług
pozostałych (tłumaczenie na język niemiecki),

- w rozdziale 75023 w § 4530 zmniejsza się o kwotę 200 zł plan wydatków zabezpieczony na
zapłatę podatku Vat.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75818 w § 4810 o
kwotę 28.826,40 zł oraz zwiększając plan wydatków: w rozdziale 60016 w § 4270 o kwotę
16.826,40 zł w związku z koniecznością zwiększenia planu na remonty cząstkowe dróg gminnych
bitumicznych i chodników oraz w rozdziale 90095 w § 4270 o kwotę 12.000 zł na zakup usług
remontowych i urządzeń komunalnych w tym terenów rekreacyjnych i placów zabaw.

- w rozdziale 90003 w § 4300 zwiększa się o kwotę 860 zł plan wydatków na zamiatanie i
odśnieżanie chodników,

- w rozdziale 90095 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 860 zł plan wydatków zabezpieczony na
wynajem sprzętu transportowego i specjalistycznego, zakup usług dotyczących sektora
komunalnego.
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