
ZARZĄDZENIE NR 49/2018
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. ) oraz § 11 Uchwały Nr XLVI/331/2017 Rady 
Miejskiej w Żarowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2018,  
zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2018 rok o kwotę 47.149 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego 
zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2018 rok o kwotę 47.149 zł 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 30 marca 2018 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 72.570.057,88 zł

- po stronie wydatków: 80.491.177,88 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 49/2018
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 30 marca 2018

Dział Rozdział Paragraf Treść ZmianaPrzed zmianą Po zmianie
852 Pomoc społeczna 43 025,00684 700,00 727 725,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 148,00 148,000,00

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
0,00 148,00 148,00

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 42 877,00 66 877,0024 000,00

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
24 000,00 42 877,00 66 877,00

855 Rodzina 4 124,0012 213 365,00 12 217 489,00

85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

 

społecznego
4 124,00 3 457 124,003 453 000,00

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
3 433 000,00 4 124,00 3 437 124,00

72 522 908,88 72 570 057,8847 149,00Razem:
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Załącznik nr 2 
do Zarządzenia nr 49/2018
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 30 marca 2018 r.

 

Dział Rozdział Paragraf Treść ZmianaPrzed zmianą Po zmianie

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,00518 071,54 518 071,54

40002 Dostarczanie wody 0,00 518 071,54518 071,54

4260 Zakup energii 0,00 2 000,00 2 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 240 000,00 - 2 000,00 238 000,00

600 Transport i łączność 0,0010 775 101,45 10 775 101,45

60095 Pozostała działalność 0,00 5 380 542,355 380 542,35

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 2 000,00 6 500,00

4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 - 2 000,00 1 000,00

750 Administracja publiczna 1 380,857 680 690,93 7 682 071,78

75095 Pozostała działalność 1 380,85 1 167 013,581 165 632,73

4300 Zakup usług pozostałych 49 800,00 1 380,85 51 180,85

758 Różne rozliczenia - 1 380,85378 500,00 377 119,15

75818 Rezerwy ogólne i celowe - 1 380,85 373 619,15375 000,00

4810 Rezerwy 375 000,00 - 1 380,85 373 619,15

801 Oświata i wychowanie 0,0015 214 262,09 15 214 262,09

80101 Szkoły podstawowe 36 089,41 8 458 709,888 422 620,47

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 252 229,47 - 31 500,00 5 220 729,47

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 323 800,00 207,84 324 007,84

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 816 400,00 - 2 200,00 814 200,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 84 700,00 23 400,00 108 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 148 100,00 37 000,00 185 100,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 15 000,00 5 000,00 20 000,00

4260 Zakup energii 169 500,00 4 181,57 173 681,57

4270 Zakup usług remontowych 106 000,00 9 000,00 115 000,00
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4300 Zakup usług pozostałych 108 000,00 - 10 000,00 98 000,00

4430 Różne opłaty i składki 10 200,00 1 000,00 11 200,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 104 502,91 823 684,61719 181,70

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 975,00 - 497,09 27 477,91

4260 Zakup energii 0,00 30 000,00 30 000,00

4270 Zakup usług remontowych 0,00 75 000,00 75 000,00

80110 Gimnazja - 80 172,86 1 416 020,041 496 192,90

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 972 269,90 - 50 000,00 922 269,90

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 149 500,00 - 172,86 149 327,14

4260 Zakup energii 100 000,00 - 35 000,00 65 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 12 500,00 5 000,00 17 500,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 0,00 480 000,00480 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 0,00 480 000,00 480 000,00

4430 Różne opłaty i składki 480 000,00 - 480 000,00 0,00

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
- 13 329,28 183 225,56196 554,84

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 63 340,00 - 3 495,04 59 844,96

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 300,00 - 142,96 2 157,04

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 300,00 - 900,00 10 400,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 700,00 - 200,00 1 500,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 - 10 000,00 10 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 590,56 - 6 000,00 14 590,56

4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 10 000,00 40 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 2 591,28 - 2 591,28 0,00

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
 

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 34 013,22 843 072,74877 085,96

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 289 792,00 4 772,15 294 564,15

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 600,00 - 2 053,14 20 546,86

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 59 050,00 2 700,00 61 750,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 8 100,00 2 600,00 10 700,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 - 5 000,00 10 000,00
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4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 624,96 - 9 789,81 15 835,15

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 13 000,00 - 9 084,07 3 915,93

4260 Zakup energii 30 000,00 - 30 000,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 30 000,00 40 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 - 18 158,35 1 841,65

80152

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
 

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach

 

dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół,

 

liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i

 

klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w

 

branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

- 13 076,96 125 000,00138 076,96

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 500,00 - 500,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 838,96 - 5 576,96 15 262,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 8 000,00 - 8 000,00 0,00

4260 Zakup energii 20 000,00 28 000,00 48 000,00

4270 Zakup usług remontowych 60 000,00 - 20 000,00 40 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 - 7 000,00 0,00

852 Pomoc społeczna 43 025,002 604 800,00 2 647 825,00

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 0,00 95 100,0095 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 24 500,00 - 6 000,00 18 500,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
 

1 000,00 6 000,00 7 000,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 148,00 133 848,00133 700,00

3110 Świadczenia społeczne 133 700,00 146,00 133 846,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 2,00 2,00

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 42 877,00 66 877,0024 000,00

3110 Świadczenia społeczne 24 000,00 42 877,00 66 877,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00456 886,10 456 886,10

85401 Świetlice szkolne 0,00 419 086,10419 086,10

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 312 699,10 - 8 000,00 304 699,10

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 850,00 - 2 407,39 17 442,61

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 53 600,00 8 000,00 61 600,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 2 407,39 8 407,39
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855 Rodzina 4 124,0013 657 987,00 13 662 111,00

85501 Świadczenie wychowawcze 0,00 6 797 000,006 797 000,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 500,00 - 583,44 5 916,56

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 000,00 - 1 000,00 14 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 583,44 2 583,44

85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

 

społecznego
4 124,00 3 437 124,663 433 000,66

3110 Świadczenia społeczne 3 183 600,00 1 100,00 3 184 700,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 500,00 - 1 173,36 4 326,64

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 124,00 1 124,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 600,00 4 073,36 5 673,36

85504 Wspieranie rodziny 0,00 104 500,00104 500,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 500,00 - 476,06 4 023,94

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 476,06 2 476,06

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,0014 662 962,39 14 662 962,39

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,00 507 208,30507 208,30

4300 Zakup usług pozostałych 392 150,00 - 3 000,00 389 150,00

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0,00 3 000,00 3 000,00

80 444 028,88 80 491 177,8847 149,00Razem:
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UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian planu finansowego:
Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.115.2018.KR z dnia 21
marca 2018 r. informującym o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie
148 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85215 w § 2010 o kwotę 148 zł z przeznaczeniem
na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w I
kwartale 2018 roku oraz na koszty obsługi tego zadania. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 148
zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85215 w § 3110 i 4210.

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.133.2018.KR z
dnia 26 marca 2018 r. informującym o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w
kwocie 42.877 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85278 w § 2010 o kwotę 42.877 zł z
przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych do 200 tys. zł dla rodzin lub osób poszkodowanych w
wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (porywisty wiatr),
które miały miejsce w gminach województwa dolnośląskiego w dniach 18-19 stycznia 2018 roku.
Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 42.877 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w
Żarowie w rozdziale 85278 w § 3110.

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.68.2018.KR z dnia
26 lutego 2018 r. informującym o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w
kwocie 4.124 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85502 w § 2010 o kwotę 4.124 zł z
przeznaczeniem na wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, przyznawanego zgodnie z
art.10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ''Za życiem'' (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1860) oraz koszty obsługi tego zadania. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 4.124 zł plan
wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85502 w § 3110 i 4210.

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-
BP.3111.131.2018.KR z dnia 27 marca 2018 r. informującym o zwiększeniu dla Gminy planu
dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 24.000 zł, w związku z decyzją Ministra Finansów
MF/FS4.4143.3.100.2018.MF.576 (nr wewnętrzny MF024) z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie

zmian w budżecie państwa na 2018 r. zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85278 w §
2010 o kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych do 6 tys. zł dla rodzin lub
osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona
klęski żywiołowej (porywisty wiatr), które miały miejsce w gminach województwa dolnośląskiego
w dniach 18-19 stycznia 2018 roku. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 24.000 zł plan
wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85278 w § 3110.

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-
BP.3111.131.2018.KR z dnia 27 marca 2018 r. informującym o zmniejszeniu dla Gminy planu
dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 24.000 zł, w związku z decyzją Wojewody
Dolnośląskiego nr 51/2018 z dnia 27 marca 2018 r. zmniejsza się plan dochodów Urzędu w
rozdziale 85278 w § 2010 o kwotę 24.000 zł. Jednocześnie z tego tytułu zmniejsza się o kwotę
24.000 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85278 w § 3110.

- w rozdziale 40002 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków zabezpieczony na dopłatę dla
ZwiK Sp. z o.o. w Żarowie do różnicy w cenie pomiędzy opłatą pobieraną za dostawę wody do
gospodarstw domowych a kosztami rzeczywistymi,

- w rozdziale 40002 zwiększa się plan wydatków w § 4260 o kwotę 2.000 zł na zakup energii do hydroforni
sieciowej na ul. Kołodki w Żarowie.
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W rozdziale 60095 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków zabezpieczony na
zakup tablic na rozkłady jazdy do wiat zlokalizowanych na terenie Gminy Żarów,

- w rozdziale 60095 zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 4.000 zł na zakup wiat przystankowych
na teren Gminy Żarów,

- w rozdziale 60095 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków zabezpieczony na remont wiat
przystankowych,

- w rozdziale 70005 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków zabezpieczony na koszty
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 dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz wywozu
nieczystości płynnych, przeglądy techniczne budynków i instalacji, nadzór inwestorski, dokumentacja
techniczna.

W rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 10.000 zł na pokrycie kosztów
sporządzenia przez firmę zewnętrzną inwentaryzacji przyrodniczej budynku przy ul. Sikorskiego 2 i ul.
Mickiewicza 21 w Żarowie oraz wykonanie 29 sztuk plakatów i wykonanie 29 tablic informacyjnych w
ramach realizacji projektu pn. „Odnowa Wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji
miasta Żarów na lata 2014-2020” nr projektu RPDS.06.03.04-02-0156/16, całkowita wartość projektu
partnerskiego 3.042.796,86 zł.

W ramach realizacji projektu pn. „Odnowa Wielorodzinnych budynków mieszkalnych w
ramach rewitalizacji miasta Żarów na lata 2014-2020” przed przystąpieniem do robót w budynkach
gminnych należy dokonać ich przeglądu pod kątem występowania zwierząt objętych ochroną
gatunkową. Ponadto, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w okresie realizacji wyżej
wymienionego projektu beneficjent winien informować opinię publiczną o współfinansowaniu ze
środków EFRR poprzez: plakat i tablicę informacyjną.

W rozdziale 71035 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków zabezpieczony na
wymianę ogrodzenia cmentarza od strony ciepłowni (część środkowa),

- w rozdziale 71035 zwiększa się plan wydatków w § 4270 o kwotę 3.000 zł na naprawę miejscową dachu
kaplicy na cmentarzu komunalnym w Żarowie,

- w rozdziale 71035 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 21.870 zł plan wydatków zabezpieczony na wykonanie
alejek i ułożenie kostki betonowej (cmentarz Wierzbna kontynuacja prac plus usunięcie 8 szt topól),

- w rozdziale 71035 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków zabezpieczony na wycięcia
całych alejek drzew i nowe nasadzenia,

- w rozdziale 71035 zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 31.870 zł na wykonanie alejek i
ułożenie kostki betonowej (cmentarz w Żarowie nowa część plus 3 poprzeczki na starej).

Rozwiązuje się rezerwę ogólną zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę
1.380,85 zł oraz zwiększając plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 75095 w § 4300 o
kwotę 1.380,85 zł na opracowanie Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego południowej i zachodniej
części województwa dolnośląskiego na lata 2020 – 2030, obejmującej swoim zasięgiem subregiony
Wałbrzyski i Jeleniogórski (NUTS 3) – Sudety 2030, gdzie Gmina Żarów jest jednym z sygnatariuszy.

W rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków Urzędu Miejskiego w § 4240 o kwotę 5.000 zł na
zabezpieczenie wkładu własnego na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w placówkach
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oświatowych w gminie Żarów,

- w rozdziale 80146 w § 4300 zwiększa się o kwotę 24.874,80 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego na
dofinansowanie opłat za kształcenie nauczycieli na rok 2018,

- przesuwa się z § 4430 do § 4300 środki w kwocie 480.000 zł w rozdziale 80113 zabezpieczone na
dowożenie uczniów do szkół.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowinach ze względu na konieczność
urealnienia planów:
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80101 w § 4260 o kwotę 1.709,88 zł i w § 4010 o
kwotę 1.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80146 w § 4700 o kwotę 2.512 zł,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80150 w § 4040 o kwotę 300 zł,
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80150 w § 4010 o kwotę 300 zł i w § 4210 o kwotę 1.709,88 zł.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Imbramowicach ze względu na konieczność
urealnienia planów:
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80101 w § 4010 (10.500 zł), 4110 i 4120 (600 zł) o
kwotę ogółem 13.300 zł i w § 4270 o kwotę 1.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80146 w § 4700 o kwotę 2.480 zł,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80149 w § 4010 (5.000 zł), 4110 i 4120, 4210 (8.000
zł) i 4300 (591,28 zł) o kwotę ogółem 14.691,28 zł,
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80150 w § 4010, 4110, 4120, 4210 i 4300 o kwotę ogółem
27.991,28 zł.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie ze względu na konieczność
urealnienia planów:
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 w kwocie łącznej 78.099,29 zł w §§ 4040 (207,84
zł), 4120 (24.000 zł), 4210 (37.000 zł), 4260 (5.891,45 zł), 4270 (10.000 zł) i 4430 (1.000 zł),
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80101 w kwocie łącznej 30.000 zł w §§ 4010 (20.000
zł) i 4300 (10.000 zł),
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80103 w kwocie 497,09 zł w § 4040,

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80103 w kwocie łącznej 105.000 zł w §§ 4260 (30.000
zł) i 4270 (75.000 zł),
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80110 w kwocie łącznej 85.172,86 zł w §§ 4010, 4040 i
4260,
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80110 w kwocie 5.000 zł w § 4300,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80146 w kwocie 17.298,80 zł w § 4700,

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80149 w kwocie łącznej 12.142,96 zł w §§ 4040, 4170 i
4300,
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80149 w kwocie łącznej 13.504,96 zł w §§ 4010, 4210 i
4270,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80150 w § 4010, 4040, 4170, 4210, 4240, 4260 i 4300
o kwotę ogółem 95.714,38 zł,
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80150 w kwocie łącznej 32.000 zł w §§ 4120 i 4270,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80152 w § 4040, 4210, 4240, 4270 i 4300 o kwotę
ogółem 41.076,96 zł,
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80152 w kwocie 28.000 zł w § 4260,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85401 w § 4010 i 4040 o kwotę ogółem 10.407,39 zł,
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85401 w kwocie łącznej 10.407,39 zł w § 4110 i 4210.
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Na wniosek Dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie ze względu na konieczność
urealnienia planów zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80146 w § 4700 o kwotę 2.584 zł.

Na wniosek Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie przesuwa się środki w
planie wydatków Ośrodka:
- w kwocie 6.000 zł w rozdziale 85205 z § 4300 do § 4700 na specjalistyczne szkolenie pracowników w
ramach podnoszenia kompetencji zawodowych oraz zdobycie kwalifikacji w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie,
- w kwocie 2.900 zł w rozdziale 85502 z § 3110 świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne) do § 4300 na
opłacenie licencji na rok 2018 na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu
alimentacyjnego i modułu windykacje,
- w rozdziale 85501 w kwocie łącznej 1.583,44 zł z §§ 4040 i 4110 do § 4300 (na opłacenie usług
pocztowych),
- w rozdziale 85502 w kwocie 1.173,36 zł z § 4040 do § 4300 4300 (na opłacenie usług pocztowych),
- w rozdziale 85504 w kwocie 476,06 zł z § 4040 do § 4210 na zakup materiałów biurowych (papier ksero,
toner), w ramach organizowanych warsztatów dla rodziców.

W rozdziale 90002 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 8.000 zł plan wydatków zabezpieczony na wykonanie
pomiarów w piezometrach i wskazanych punktach rowu opaskowego oraz zakup danych dotyczących
opadów atmosferycznych,

- w rozdziale 90002 zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 8.000 zł na utwardzenie miejsc pod
kontenery do selektywnej zbiórki odpadów (dotyczy systemu gospodarowania odpadami),

- w rozdziale 90002 w § 4300 zwiększa się o kwotę 14.800 zł plan wydatków na oczyszczenie i wyłożenie
skarp płytami betonowymi rowu opaskowego terenu po byłym składowisku (od strony oczyszczalni około
150 metrów),

- w rozdziale 90002 zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o kwotę 14.800 zł na wykonanie utwardzenia
płytami betonowymi rowu łączącego się rowem opaskowym (odprowadzenie wód opadowych ze strefy),

- w rozdziale 90004 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków zabezpieczony na usuwanie i
cięcia korekcyjne drzew, dokonywanie nasadzeń,

- w rozdziale 90004 zwiększa się plan wydatków w § 4590 o kwotę 3.000 zł na wypłatę odszkodowania na
rzecz osoby fizycznej,

Id: A2E24DE2-43D0-4446-94F7-F175D1A6AEF4. Przyjęty Strona 4


		2020-01-21T10:10:33+0100




