
Informacja opisowa

dotyczqca zmian w budiecie Gminy 2arn6w zawartych w Uchwale Nr....... Rady Gminy 2arn6w
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Zmianv w olanie dochod6w

1. Zmniejsza siq og6lem plan dochod6w bieiqcych o kwotq 106.463,43 zl. zmiana wynika
zar6wno ze zwiqkszeri jak i zmniejszefi planu dochod6w bie2qcych w tym:

Zwiekszenia - -4t.192 zl.

Dzial 750 Administracja publiczna

Rozdzial 75075 Promocja jednostek samorzQdu terytorialnego

S 083 wplywy z uslug - 5.692 zl. - uslugi reklamowe

5 096 - darowizny w postaci pieniqinej - 500 zl.

Rozdzial 75078 Usuwanie skutk6w klqsk iywiofowych

S 096 - darowizny w postaci pieniqinej - 25.000 zl. Pomoc dla mieszkaric6w gminy 2arn6w
poszkodowanych w nawalniry z 14 lipca 2OLL r .l w tym 10.000 zl. z Banku Sp6fdzielczego Ziemi
Piotrkowskiej w Piotrkowie Tryb., 5.000 zl. z Nadle6nictwa Opoczno, pozostala kwota 10.000 zl.
wplaty indywidualne oraz Srodki zebrane podczas koncertu charytatywnego ,,Ofiarom nawalnicy
w Gminie Zarn6w".

I 2710 - dotacja celowa otrzymana z tytutu pomocy finansowej udzielanej miqdzy jednostkami
samorzqdu terytorialnego na dofinansowanie wtasnych zadari bie2qcych - 5.000 zl. Pomoc dla
mieszkaric6w gminy 2arn6w poszkodowanych w nawalnicy z dnia 14 lipca 2011 r. otrzymana
z Urzedu Gminy Kamief sk.

Dzial 900 Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska

Rozdzial 9q)78 Usuwanie skutk6w klqsk iywiofowych

E 27 LO - dotacja celowa otrzymana z tytulu pomocy finansowej udzielanej miqdzy jednostkami
samorzqdu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadai bie2qcych - 5.000 zl. Pomoc
finansowa na odtworzenie mienia zniszczonego w nawalnicy z dnia 14 lipca 2011 r. otrzymana
z Urzedu Miasta Tomasz6w Mazowiecki.

Zmniejszenia - 147.655,43 zl.

Dzial 758 R6ine rozliczenia

Rozdzial 75807 Czq6d wyr6wnawcza subwencji o96lnej dla gmin

9 2920 - subwencje og6lne z budietu pafistwa 3L.275 zl. Wynika z korekty sprawozdai
podatkowych za 2009 r. (skutki obni2enia g6rnych stawek podatkowych byty zani2one ).

Dzial 852 Pomoc spofeczna

Rozdziaf 85295 Pozostafa dziafalnoSd



5 2OO7 Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem (rodk6w europejskich

oraz irodk6w o kt6rych mowa w art.5 ust l pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i6 ustawy, lub platnosci

w ramach budietu Srodk6w europejskich 110.526,49 zl.

I2OO9 Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem Srodk6w europejskich

oraz Srodk6w o kt6rych mowa w art.5 ust l pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i6 ustawy, lub platnosci

w ramach budietu 3rodk6w europejskich 5.853,94 zl.

tqcznie 116.380,43 zl.

Powyisze zmniejszenie zwiqzane jest z rezygnacjq z realizacji projektu systemowego w 2011 r.
w ramach POKL.

Zmianv w planie wvdatk6w.

1. Zwiqksza siq og6lem plan wydatk6w bie2qcych o 385.577,57 zl., zmiana wynika zar6wno ze

zwiqkszef jak i zmniejszeri planu wydatk6w bieiqcych w tym:

Zwiekszenia - 546.886,57 zl.

Dzial400 wytwarzanie i zaopatrzenie w energiq elektryczne , gaz i wodq

Rozdziaf 4fi)02 Dostarczanie wody

4210 - zakup material6w i wyposa2enia 3.550 zt. W zwiqzku z przesuniqciem tych irodk6w no

usuwo nie skutk6w klqsk 2ywiolowych.

Dziaf 500 Transport i lqczno6d

Rozdzial 60016 Drogi publiczne gminne

5 4210 - zakup material6w i wyposaienia 18.150 zf.

5 4300 - zakup uslug pozostalych 33.550 zl.

W zwiqzku z przesuniqciem tych irodk6w na usuwanie skutk6w klqsk 2ywiolowych.

Rozdzial 60078 Usuwanie skutk6w klqsk iywiofowych

$ 4270 - zakup uslug remontowych 372.000 zf. w tym

Remont drogi Zarn6w-Paszkowice. 300.000 zl.

Remont drogi w miejscowo6ci Topolice - 72.000 zl.

Finonsowonie: pomoc finansowa z urzqdu marszalkowskiego no remont dr6g oroz przesuniecie

4rodk6w z inwestycji no bieiqce Wdotki.

Dzial 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdzial 7d)05 Gospodarka gruntami i nieruchomogciami

I 4270 - zakup uslug remontowych 4.560 zl.



S 4300 - zakup uslug pozostalych 2.44O zt.

W zwiqzku z przesuniqciem tych irodkdw na usuwanie skutk6w klqsk iywiolowych.

Dzial 750 Administracja publiczna

Rozdzial 75075 Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego

5 4300 - zakup usiug pozostalych - 5.692 zl. W zwiqzku z uzyskaniem dochodiw zo uslugi
reklomowe.

5 42IO - zakup materiai6w i wyposaienia - 500 zl. Zwiqkszenie planu dochodow z tytulu
wploconych dorowizn.

Rozdzial 75078 Usuwanie skutk6w klqsk iywiolowych

I 3110 - Swiadczenia spoteczne - 30.000 zl. W zwiqzku z uzyskaniem darowizn i pomocy
finansowej dla poszkodowanych mieszka6c6w gminy Zarn6w.

Dziaf 754 Bezpieczeistwo publiczne i ochrona przeciwpoiarowa

Rozdziaf 75412 Ochotnicze straie poiarne

I 3030 - r62ne wydatki na rzecz os6b fizycznych 15.000 zl.

5 4300 - zakup uslug pozostalych 2.79L2|..

W zwiqzku z przesuniQciem tych irodk6w nd usuwonie skutkiw klgsk 2ywiotowych.

Dzial 801 Oiwiata i wychowanie

Rozdziaf 80104 Przedszkola

I 2540 - Dotacja podmiotowa z bud2etu dla niepublicznej jednostki systemu o6wiaty - 20.000 zl.

Dzial 852 Pomoc spoleczna

Rozdzial 85295 Pozostala dzialalno56

5 3110 - Swiadczenia spoteczne L3.653,57 zt. W zwiqzku z wczesniejszym wydzieleniem tych
Srodk6w na realizowanie projektu systemowego w 2011 r. w ramach POKL.

Dzial 900 Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska

Rozdzial 90002 Gospodarka odpadami

5 4300 - zakup usiug pozostatych 20.000 zt.

W zwiqzku z przesunieciem tych Srodk6w na usuwonie skutk6w klesk lywiolowych.



Rozdzial 90078 Usuwanie skutk6w klqsk iywiofowych

5 4270 - zakup uslug remontowych 5.000 zl. W zwiqzku z otrzymaniem pomocy finansowei
z lJrzqdu Miasto w Tomaszowie Mozowieckim no odtworzenie mienia zniszczonego w nawolnicy(

us uwanie owari i sie ci ko nol izocyj nej ).

Zmnieiszenia - 161.309 zf.

Dzial 801 Oswiata i wychowanie

Rozdzial 80101 Szkoly podstawowe

9 4010 - wynagrodzenia osobowe pracownik6w 3I.275 zl.

Dzial 852 Pomoc spoleczna

Rozdzial 85295 Pozostala dziafalnoid

Zmniejszenie o 110.526,50 zl. z 6rodk6w UE- grupa paragraf6w wydatkowych z koftc6wkq ,,7"

Zmniejszenie o 19.507,50 zl. w tym: 5.853,93 zl. z Srodk6w budietu krajowego oraz dotacji na

zadania bie2qce 13.653,57 zl. - grupa paragraf6w wydatkowych z kotic6wka ,,9"

Zmianv w olanie wvdatk6w inwestvcvinvch

1. Zwiqksza siq og6lem plan wydatk6w majEtkowych o 5.000 zl. zmiana wynika zar6wno ze

zwiqkszeri jak i zmniejszefi planu wydatk6w w tym:

Zwiekszenia

Dzial 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdzial 7q)O5 Gospodarka gruntaml I nieruchomoSciami

S 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud2etowych 55.000 zl. w tym:

1. Zakup dzialki w miejscowo6ci Malk6w 13.000 zt.

2. Zakup dzialki w miejscowoSci Niemojowice 42.000 zt.

Zmnieiszenia

Dziaf 600 Transport i lQcznoid

Rozdziaf 6d)15 Drogi publiczne gminne

5 6050 - 50.000 zl. Remont drogi w miejscowoSci Topolice - zadanie bqdzie realizowane

w ramach zakupu uslug remontowych wydatki bieiqce.



Zmianv w olanie oranchod6w

Plan przed zmian q: 4.206.7 56,6L zl.

Zwiqkza siq plan prrychod6w o hilote 497.041 zl. w tym

5 903 Pnychody z tytulu zaciqgniqtych poiyczek na finansowanie zadai realizowanych z udzialem
Srodk6w pochodzqclch z budietu Unii Europejskiej L34.377 zl.

$ 952 Przychody z zaciQgnietych poiyczek i kred66w na rynku krajowym 497.O4L zl. - L34377 zl. =
362.664

Plan po zmianach: 4.703.797 ,61, zl,

Rozchodv bez zmian

Deficyt 2.323.016,12 zl.
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