
ZARZĄDZENIE NR 56/2021 
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW 

z dnia 14 kwietnia 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2021 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 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 2021 r. poz. 305) oraz § 10 Uchwały Nr XXV/187/2020 Rady Miejskiej 
w Żarowie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2021 zarządzam, co 
następuje: 

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów na 2021 rok o kwotę ogółem 18.900 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków na 2021 rok o kwotę ogółem 18.900 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Dokonuje się przeniesienia środków z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania 
kryzysowego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 4. Plan budżetu po zmianach na dzień 14 kwietnia 2021 r. wynosi: 

- po stronie dochodów: 75.664.026,25 zł, 

- po stronie wydatków: 78.716.593,25 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 56/2021
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 14 kwietnia 2021 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

852 Pomoc społeczna 816 950,00 -18 900,00 798 050,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej

27 500,00 -3 400,00 24 100,00

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych)

27 500,00 -3 400,00 24 100,00

85214
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

175 500,00 -15 500,00 160 000,00

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych)

175 500,00 -15 500,00 160 000,00

Razem: 75 682 926,25 -18 900,00 75 664 026,25

BeSTia Strona 1 z 1

Id: 44897289-748B-4AF1-A97F-1046414C8F13. Podpisany Strona 1



Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 56/2021
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 14 kwietnia 2021 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

758 Różne rozliczenia 437 900,00 -6 235,00 431 665,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 437 900,00 -6 235,00 431 665,00

4810 Rezerwy 437 900,00 -6 235,00 431 665,00

801 Oświata i wychowanie 19 062 724,00 0,00 19 062 724,00

80101 Szkoły podstawowe 12 199 675,00 0,00 12 199 675,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 560 500,00 -31 700,00 528 800,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 45 000,00 11 700,00 56 700,00

4300 Zakup usług pozostałych 151 000,00 20 000,00 171 000,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 982 600,00 0,00 982 600,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 500,00 -3 500,00 44 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 3 500,00 10 500,00

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

315 700,00 0,00 315 700,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000,00 -300,00 1 700,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 000,00 300,00 2 300,00

80150
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w
szkołach podstawowych

1 598 300,00 0,00 1 598 300,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 57 200,00 -3 400,00 53 800,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 3 400,00 3 400,00

851 Ochrona zdrowia 238 700,00 6 235,00 244 935,00

85195 Pozostała działalność 38 700,00 6 235,00 44 935,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 6 235,00 7 235,00

852 Pomoc społeczna 2 982 310,00 -18 900,00 2 963 410,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej

27 500,00 -3 400,00 24 100,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 27 500,00 -3 400,00 24 100,00
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85214
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

333 300,00 -15 500,00 317 800,00

3110 Świadczenia społeczne 333 300,00 -15 500,00 317 800,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 695 100,00 0,00 695 100,00

85401 Świetlice szkolne 623 500,00 0,00 623 500,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 200,00 -5 200,00 31 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 5 200,00 15 200,00

Razem: 78 735 493,25 -18 900,00 78 716 593,25
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Uzasadnienie  

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.75.2021.MJ z dnia 30 marca 
2021 r. zmniejsza się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85213 w § 2030 o kwotę 3.400 zł z tytułu dotacji 
z budżetu państwa przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jednocześnie z tego tytułu zmniejsza 
się o kwotę 3.400 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85213 w § 4130. 

 Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.74.2021.MJ z dnia 
30 marca 2021 r. zmniejsza się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85214 w § 2030 o kwotę 15.500 zł z tytułu 
dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. Jednocześnie z tego 
tytułu zmniejsza się o kwotę 15.500 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 
85214 w § 3110. 

 Niniejszym zarządzeniem dokonuje się ponadto następujących zmian w planie wydatków: 

- zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 3.000 zł w rozdziale 60016 w § 4300 zabezpieczony na remonty 
cząstkowe dróg gminnych bitumicznych i chodników, 

- zwiększa się o kwotę 3.000 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 60016 w § 4300 na zakup usług pozostałych. 

 Rozwiązuje się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, zmniejszając plan 
wydatków w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę  6.235 zł oraz zwiększając plan wydatków Urzędu Miejskiego 
w Żarowie w rozdziale 85195 w § 4300 o kwotę  6.235 zł na zakup usługi badania przeciwciał na obecność wirusa 
Sars - CoV-2  u pracowników Urzędu Miejskiego w Żarowie.  

 
 Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie ze względu na konieczność urealnienia planów 
dokonuje się następujących zmian w planie finansowym Szkoły: 

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80101 w § 4040 o kwotę 31.700 zł, 

- zwiększa się w rozdziale 80101 o kwotę ogółem 31.700 zł plan wydatków w §§ 4170 i 4300, 

- przesuwa się środki w kwocie 3.500 zł w rozdziale 80103 z § 4040 do § 4210, 

- przesuwa się środki w kwocie 300 zł w rozdziale 80149 z § 4040 do § 4120, 

- przesuwa się środki w kwocie 3.400 zł w rozdziale 80150 z § 4040 do § 4170, 

- przesuwa się środki w kwocie 5.200 zł w rozdziale 85401 z § 4040 do § 4210. 

Środki powyższe niezbędne są na zakup żagli materiałowych do zacienienia miejsc nasłonecznionych 
w obiektach szkoły, na zakup usług obcych oraz środków na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych dla zapewnienia 
prac remontowych oraz utrzymania porządku w szkole. 
 

Koryguje się mylną treść w Zarządzeniu nr 28/2021 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 08 lutego 2021 r.: 

wpisano: 

„Zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 21.000 zł w rozdziale 90002 w § 4300 
zabezpieczony na zakup koszy ulicznych (30 szt) (system gospodarowania odpadami), 

- zwiększa się o kwotę 21.000 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 90002 w § 4300 na zakup koszy ulicznych 
(system gospodarowania odpadami).” 

winno być: 

„Zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 21.000 zł w rozdziale 90002 w § 4210 
zabezpieczony na zakup koszy ulicznych (30 szt) (system gospodarowania odpadami)”. 

Zwiększa się o kwotę 21.000 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 90002 w § 4210 na zakup koszy ulicznych 
(system gospodarowania odpadami)”. 

 Zwiększa się o kwotę 600 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 90002 w § 4300 na działania związane 
z propagowaniem segregacji odpadów (system gospodarowania odpadami), 
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- zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 600 zł w rozdziale 90002 w § 4300 zabezpieczony na sprzątanie 
punktów selektywnej zbiórki odpadów (system gospodarowania odpadami), 

- zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 5.700 zł w rozdziale 90003 w § 4300 zabezpieczony na 
utrzymanie chodników, parkingów i ścieżek rowerowych, 

- zwiększa się o kwotę 5.700 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 90003 w § 4300 na opróżnianie koszy 
ulicznych.
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