
ZARZĄDZENIE NR 6/2022 
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW 

z dnia 13 stycznia 2022 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2022 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 z poźn. 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 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. Dokonuje się przeniesienia środków z rezerwy ogólnej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 13 stycznia 2022 r. wynosi: 

- po stronie dochodów: 70.651.677,35 zł, 

- po stronie wydatków: 72.245.823,05 zł. 

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 6/2022
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 13 stycznia 2022 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

010 Rolnictwo i łowiectwo 115 200,00 6 000,00 121 200,00

01008 Melioracje wodne 85 000,00 6 000,00 91 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 3 000,00 3 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 65 000,00 3 000,00 68 000,00

600 Transport i łączność 6 486 241,06 100 000,00 6 586 241,06

60016 Drogi publiczne gminne 6 327 241,06 100 000,00 6 427 241,06

4300 Zakup usług pozostałych 441 541,06 100 000,00 541 541,06

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 595 000,00 0,00 1 595 000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 371 500,00 55 000,00 426 500,00

4260 Zakup energii 10 000,00 55 000,00 65 000,00

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 1 223 500,00 -55 000,00 1 168 500,00

4260 Zakup energii 65 000,00 -55 000,00 10 000,00

750 Administracja publiczna 7 518 618,38 0,00 7 518 618,38

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 313 650,00 1 000,00 314 650,00

4300 Zakup usług pozostałych 16 000,00 1 000,00 17 000,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 038 842,00 -1 000,00 6 037 842,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 141 400,00 -1 000,00 140 400,00

758 Różne rozliczenia 665 000,00 -181 000,00 484 000,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 665 000,00 -181 000,00 484 000,00

4810 Rezerwy 665 000,00 -181 000,00 484 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16 613 157,10 75 000,00 16 688 157,10

90003 Oczyszczanie miast i wsi 783 600,00 70 000,00 853 600,00

4300 Zakup usług pozostałych 765 000,00 70 000,00 835 000,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 810 740,69 40 000,00 850 740,69

4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 40 000,00 52 000,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 981 835,61 -35 000,00 946 835,61

4260 Zakup energii 550 000,00 -35 000,00 515 000,00

4270 Zakup usług remontowych 100 000,00 -15 000,00 85 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 109 835,61 15 000,00 124 835,61

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 698 880,51 0,00 3 698 880,51

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 146 880,51 0,00 3 146 880,51
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4210 Zakup materiałów i wyposażenia 112 781,49 -2 000,00 110 781,49

4270 Zakup usług remontowych 40 000,00 -5 200,00 34 800,00

4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 7 200,00 47 200,00

Razem: 72 245 823,05 0,00 72 245 823,05
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Uzasadnienie  

 Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian w planie wydatków: 

 Rozwiązuje się rezerwę ogólną zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę 
181.000 zł oraz zwiększając plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie: 

1) w rozdziale 01008 w § 4210 o kwotę 3.000 zł (na zakup materiałów na: budowę przepustów,  umocnień skarp 
rowów), 

2) w rozdziale 01008 w § 4300 o kwotę 3.000 zł (na zakup usług dodatkowych dotyczących melioracji), 

3) w rozdziale 60016 w § 4300 o kwotę 4.000 zł (na zakup usług pozostałych), 

4) w rozdziale 60016 w § 4300 o kwotę 30.000 zł (na transport), 

5) w rozdziale 60016 w § 4300 o kwotę 5.000 zł (na remonty cząstkowe dróg gminnych bitumicznych 
i chodników), 

6) w rozdziale 60016 w § 4300 o kwotę 10.000 zł (na zakup map, usługi geodezyjne), 

7) w rozdziale 60016 w § 4300 o kwotę 30.000 zł (na wynajem sprzętu do dróg gminnych), 

8) w rozdziale 60016 w § 4300 o kwotę 21.000 zł (na wykonanie przeglądu dróg i obiektów mostowych oraz 
książki dróg), 

9) w rozdziale 90003 w § 4300 o kwotę 25.000 (na utrzymanie chodników, parkingów i ścieżek rowerowych 
oraz sąsiadujących z nimi terenów zieleni). 

10) w rozdziale 90003 w § 4300 o kwotę 10.000 zł (na usługi dodatkowe z zakresu utrzymania czystości, mycie 
wiat przystankowych), 

11) w rozdziale 90005 w § 4300 o kwotę 40.000 zł (na inwentaryzację źródeł ciepła na terenie gminy Żarów). 

 W rozdziale 70005 w § 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 55.000 zł na zakup energii, 

- w rozdziale 70007 w § 4260 zmniejsza się o kwotę 55.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup energii, 

- w rozdziale 75022 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł na wydatki związane z dostępem do 
serwera transmisji i archiwizacji nagrań sesji Rady Miejskiej, 

- w rozdziale 75022 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków zabezpieczony na  pokrycie 
kosztów szkoleń, transport z tym związany i na pokrycie kosztów zakwaterowania uczestniczących w szkoleniach 
radnych Rady Miejskiej w Żarowie, pokrycie kosztów wykonania grawertonów odznaczenia: „Złoty Dąb”, 
wykonanie znaczków (pinsów) i medali do odznaczeń „Złoty Dąb” i innych pamiątkowych, bądź 
okolicznościowych, zlecenia opracowania opinii, ekspertyz i innych oraz usługi związane z przeprowadzeniem 
głosowań jawnych, rejestrowaniem i transmitowaniem sesji Rady i inne, 

- w rozdziale 75023 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup 
materiałów i wyposażenia w ramach obsługi spotkań Burmistrza, wydatki okolicznościowe burmistrza, 
prenumeratę prasy, publikacje książkowe, 

- w rozdziale 90003 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.000 zł na zamiatanie ulic miasta i wiosek, 

  

- w rozdziale 90015 w § 4260 zmniejsza się o kwotę 35.000 zł plan wydatków zabezpieczony na oświetlenie 
uliczne miasta i gminy, 

- w rozdziale 90015 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 15.000 zł plan wydatków zabezpieczony na naprawy sieci 
oświetleniowej, wymianę spalonych źródeł światła, awarie układów oświetleniowych, 

- w rozdziale 90015 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł na usługi dodatkowe związane 
z oświetleniem ulicznym w miejscowościach na terenie gminy Żarów, 

- w rozdziale 92109 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup 
materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich, zakup materiałów remontowych do wykonania remontów świetlic 
wiejskich oraz materiałów do zagospodarowania terenów przy świetlicach wiejskich, 
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- w rozdziale 92109 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 5.200 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług 
remontowych świetlic wiejskich, 

- w rozdziale 92109 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.200 zł na wywóz nieczystości ze świetlic 
wiejskich oraz zakup innych usług pozostałych w związku z użytkowaniem świetlic wiejskich. 
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