
ZARZĄDZENIE NR 33/2017
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 24 lutego 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2017 rok

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 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 11 Uchwały Nr XXX/230/2016 Rady Miejskiej w Żarowie 
z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2017,  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 24 lutego 2017 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 66.614.070 zł

- po stronie wydatków: 69.122.390 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 33/2017
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 24 lutego 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść ZmianaPrzed zmianą Po zmianie

801 Oświata i wychowanie 0,0015 417 175,90 15 417 175,90

80101 Szkoły podstawowe 0,00 7 932 721,007 932 721,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 176 700,00 - 1 000,00 175 700,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 30 100,00 1 000,00 31 100,00

926 Kultura fizyczna 0,00413 388,00 413 388,00

92601 Obiekty sportowe - 6 000,00 12 759,2718 759,27

4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 - 2 000,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 5 759,27 - 4 000,00 1 759,27

92695 Pozostała działalność 6 000,00 180 628,73174 628,73

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

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 8 000,00 16 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00 - 4 000,00 7 000,00

69 122 390,00 69 122 390,000,00Razem:
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UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian w planie finansowym
wydatków:

- na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowinach przesuwa się środki w kwocie 1.000 zł
w planie wydatków szkoły w rozdziale 80101 z § 4210 do § 4240 w związku z koniecznością
zakupu tablicy interaktywnej,

- w rozdziale 92601 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków zabezpieczony na
zakup usług remontowych na obiektach sportowych,

- w rozdziale 92601 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 4.000 zł plan wydatków zabezpieczony na
zakup usług pozostałych na obiektach sportowych,

- w rozdziale 92695 w § 4110 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków zabezpieczony na
składki ubezpieczeniowe od umów o dzieło,

- w rozdziale 92695 w § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł na składki
ubezpieczeniowe od umów zlecenie,

- w rozdziale 92695 w § 4170 zmniejsza się o kwotę 8.000 zł plan wydatków zabezpieczony na
umowy o dzieło dotyczące utrzymania obiektów sportowych,

- w rozdziale 92695 w § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.000 zł na umowy zlecenie
dotyczące utrzymania obiektów sportowych,

- w rozdziale 92695 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 4.000 zł plan wydatków zabezpieczony na
zakup usług pozostałych.
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