
ZARZĄDZENIE NR 12/2016
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 12 stycznia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 
2015 r. poz. 1515 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.),  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 12 stycznia 2016 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 52.167.628 zł

- po stronie wydatków: 57.181.568 zł

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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BeSTia
Strona 1

Załącznik nr 1 
do Zarządzenia nr 12/2016
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 12 stycznia 2016 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść ZmianaPrzed zmianą Po zmianie
750 Administracja publiczna 0,005 851 256,95 5 851 256,95

75011 Urzędy wojewódzkie 5 000,00 318 218,00313 218,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 5 000,00 7 500,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 5 000,00 5 030 783,005 035 783,00

4260 Zakup energii 76 000,00 - 5 000,00 71 000,00

4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 - 1 600,00 23 400,00

4430 Różne opłaty i składki 26 500,00 1 600,00 28 100,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 15 000,00 196 000,00211 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 - 15 000,00 65 000,00

75095 Pozostała działalność 15 000,00 105 255,9590 255,95

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 255,95 15 000,00 38 255,95

852 Pomoc społeczna 0,005 405 900,00 5 405 900,00

85202 Domy pomocy społecznej - 101,00 320 399,00320 500,00

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych
 

jednostek samorządu terytorialnego 320 500,00 - 101,00 320 399,00

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

rentowe - 7 200,00 328 900,00336 100,00

3110 Świadczenia społeczne 336 100,00 - 7 200,00 328 900,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 7 200,00 945 700,00938 500,00

3110 Świadczenia społeczne 0,00 7 200,00 7 200,00

4300 Zakup usług pozostałych 38 700,00 - 100,00 38 600,00

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 0,00 100,00 100,00

85295 Pozostała działalność 101,00 209 601,00209 500,00

4260 Zakup energii 0,00 101,00 101,00

57 181 568,00 57 181 568,000,00Razem:

Id: 382BD7BC-166A-4FD1-8DA9-AA254E5227E9. Przyjęty Strona 2



UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian w planie finansowym
wydatków:
- w rozdziale 70005 w § 4300 zmienia się przeznaczenie środków w kwocie 45.000 zł ze środków
zabezpieczonych na koszty zarządu związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w
budynkach wspólnot mieszkaniowych zgodnie z udziałem właścicielskim Gminy Żarów,
wynagrodzenie zarządcy, usuwanie awarii, fundusz remontowy, wpłacany na rachunki bankowe
wspólnot mieszkaniowych; planowane koszty usług dotyczących budynków i lokali komunalnych
w tym między innymi koszty odprowadzania ścieków oraz wywozu nieczystości płynnych,
przeglądy techniczne budynków i instalacji, nadzór inwestorski i dokumentację techniczną - na
sporządzenie przez firmę zewnętrzną opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta
Żarów na lata 2011-2020 – aktualizacja, opracowanie Studium wykonalności, przygotowanie
wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, będącymi podstawą do ubiegania się o dotacje
unijne, pomoc eksperta zewnętrznego oraz wynajem sali konferencyjnej wraz z cateringiem w celu
przeprowadzenia spotkań z grupami interesariuszy programu rewitalizacji,

- w rozdziale 71035 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 2.100 zł plan wydatków zabezpieczony na
koszenie i sprzątanie alejek na cmentarzu,

- w rozdziale 71035 w § 4300 zwiększa się o kwotę 2.100 zł plan wydatków na koszenie terenu
Cmentarza Armii Radzieckiej,

- w rozdziale 75011 w § 4210 zwiększa się o kwotę 5.000 zł plan wydatków na pokrycie kosztów
zakupu komputera i drukarki na potrzeby obsługi systemu Źródło,

- w rozdziale 75023 w § 4260 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków zabezpieczony na
zakup energii, gazu i wody w budynkach ul. Zamkowa 2, A. Krajowej 53 i 54,

- w rozdziale 75023 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 1.600 zł plan wydatków zabezpieczony na
zakup usług remontowych,

- w rozdziale 75023 w § 4430 zwiększa się o kwotę 1.600 zł plan wydatków na ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej w związku z zawarciem nowej polisy i określeniem kwot na 2016 r.,

- w rozdziale 75075 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 15.000 zł plan wydatków zabezpieczony m.in.
na udział w konkursach służących promocji gminy i zakup usług służących promocji miasta i
gminy,

- w rozdziale 75095 w § 4210 zwiększa się o kwotę 15.000 zł plan wydatków na bieżącą
działalność Rad Sołeckich, organizację dożynek gminnych, balu sołtysa, organizację przez Rady
Sołeckie imprez cyklicznych i innych,

- w rozdziale 75412 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 650 zł plan wydatków zabezpieczony na
pokrycie kosztów napraw, przeglądów technicznych, legalizację i konserwację aparatów dróg
oddechowych, przeprowadzenie okresowych badań lekarskich członków OSP, koszty usuwania
odpadów stałych z remiz OSP, przeglądy elektryczne oraz kominiarskie remiz, wykonanie
instrukcji ochrony przeciwpożarowej obiektu OSP oraz zakup usług pozostałych,
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- w rozdziale 75412 w § 4300 zwiększa się o kwotę 650 zł plan wydatków na pokrycie kosztów
wykonania ekspertyzy samochodu pożarniczego marki „Star”, w celu zakwalifikowana samochodu
jako pojazd zabytkowy.

Zgodnie z wnioskiem Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie:
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 101 zł w rozdziale 85202 w § 4330 - urealnienie planów,
- przesuwa się środki w kwocie 7.200 zł z rozdziału 85214 z § 3110 do rozdziału 85219 do § 3110
(na wynagrodzenie za sprawowanie kurateli nad częściowo ubezwłasnowolnioną osobą, dla
kuratora ustanowionego przez Sąd,
- przesuwa się środki w kwocie 100 zł w rozdziale 85219 z § 4300 do § 4510 na pokrycie kosztów
opłaty skarbowej w związku z wydaniem interpretacji podatkowej w sprawie zakupu kasy
fiskalnej.

W planie wydatków Urzędu zwiększa się o kwotę 101 zł plan wydatków w rozdziale 85295
w § 4260 na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej podczas organizacji „Miasteczka Św.
Mikołaja”,

- w rozdziale 90002 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków zabezpieczony na
działania związane z propagowaniem segregacji odpadów,

- w rozdziale 90002 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków zabezpieczony na
pomiary geodezyjne na składowisku,

- w rozdziale 90002 w § 4300 zwiększa się o kwotę 5.000 zł plan wydatków na wykonanie
pomiarów w piezometrach i wskazanych punktach rowu opaskowego oraz zakup danych
dotyczących opadów atmosferycznych,

- w rozdziale 90003 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 3.500 zł plan wydatków zabezpieczony na
zamiatanie i odśnieżanie chodników,

- w rozdziale 90003 w § 4300 zwiększa się o kwotę 3.500 zł plan wydatków na opróżnianie koszy
ulicznych.
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