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ZARZ¥DZENIE NR 77/2006
BURMISTRZA MIAST A ZA WIDOWA

z dnia 29 wrzeœnia 2006 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w bud¿ecie miasta na rok 2006.

Na podstawie art.188 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
publicznych /Dz U Nr 249 poz 2104 z pzm/ oraz par.12 ust.2 Uchwa³y Nr XLIX/214/2005
Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie bud¿etu miasta
Zawidowa na rok 2006 i art.30 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie
gminnym - tekst jednolity /Dz.U.Nr.142 z 2001 roku poz.1591 z pzm/ zarz¹dzam co

nastêpuje:

§ 1

Zwiêksza siê dochody bud¿etu miasta o kwot~ 15.708 z³ w tym:
Kwota z³Rozdzia³ Okreœlenie -- - --15-.708IDZla³-

751
\\..,³

Urzêdy naczelnych organów w³adzy
pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
s¹downictwa
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, wybory wójtów, burmistrzów
prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie I
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie ustawami

15.70875109

15.708
-
2010

f5.7081Razem

§2

: bud¿etu miasta o kwotê 59.615 z³ w tym:Zmnieisza siê
Paragraf I Okreœlenie==~ =1 Kwota z³-rRQZdzi--a³I Dzia³

~ 1700
170055 -

40014170 I Wynagrodzenia bezosobowe
I I Admi;istracia Dubliczna~ - -~--- -lQQJ

Urzê -

4260 Zaku
BezpIeczeñstwo pu lczne i ochrona - - -
nrzeciwno¿arowa

100175023
100 I
150754

75495 P ."

4218 Z osa¿enia
--- O

80101 S
40 l O racowników
4110 S a 1 na u ezmeczema spo³eczne

-
350I p()7.()~ta³a dzia³alnoœæ -
3504?lR

50.665ROl
29.1191
11.172 I
15.277
1.145I Sk³adki na Fundusz Pracy-mw



4410
4440

Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ
socjalnych

~
825l

Przedszkola80104 290
Podró¿e s³u¿bowe krajowe4410 2901

80110 Gimnaz'a
W na odzenia osobowe racowników
Sk³adki na ubezuieczenia s1Jo³eczne

4010
4110
4120
4410

~7.1 00
3.600

56Sk³adki na Fundusz Pracy-
I Podró¿e s³u¿bowe krajowe
I Gospodarka komunal~a i ochrona œrodowiska

5OOl-
900 6.400

6.400
6.400
1.700
1.700

90095 -I Pozosta³a dzia³alnoœæ-
14270 -I ZakUD us³ug remontowych

Im Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92105 I Pozosta³e zadania w zakresie kultury

I~~
Razem
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Zwiêksza siê wydatki bud¿etu mia ,ta: 9 kwotê 75.323 z³ w t
I Dzia³ Rozdzia³ Paragraf Okreœlenie Kwota z³
fiOO -I Gospodarka mieszkaniowa 4OOl

""4OOl
"3OOl

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoœciami
,

~
4120

Sk³adki na ubezpieczenia stJo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy 1001

1750 Administrac"a ubliczna
Urzedv gmin

TOOl
1OOl75023

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
ksi¹¿ek

100

Urzêdy naczelnych organów w³adzy
pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
s¹downictwa

751 15.7081

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw, wybory wójtów,
bunnistrzów i prezydentów miast oraz
referenda gminne, Dowiatowe i woiewódzkie

15.708

~

3030 datki na rzecz osób fiz czn ch
4110 ubezDieczenia spo³eczne

8.780
519
754120

4170
4210
4300
4410

1 Sk³adki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe "
ZakuJ) materia³ów i wvJ)osa¿enia

3.0291
805

!

~:2!}2J
5001

Zaku us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe kra 'owe
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
orzeciwuo¿arowa

-
754 350

75495 Pozosta³a dzia³alnoœæ 35"6l
4219 ZakuD materia³ów i wvDosa¿enia I

4439 Ró¿ne oD³aty i sk³adki SOl

~



80101 Szko³y i

3260 Inne fo dla uczniów
4260 ZakU1) ener,Q;11

45~

4350
-'80104 l Przedszkola

!4420 I Podró¿e s³u¿bowe zagraniczne Hm 90 5.363

1.100

80110 -I~ naZ1a-
3020 Wydatki osobowe niezliczone do

wynagrodzeñ
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i

ksi¹¿ek
500

-

~
T~

Zakup us³ug pozosta³ych
Odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ
socjalnych

8001
2.963

1900 l Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska 6.400
6.400

300
6.100
1.700
1.700

I~50 50

1.000
75.323

r90095 Pozosta³a dzia³alnoœæ
4170
4210

~~agrodze~i_a- be~osobowe i
ZakUD materia³ów i WV1:>osa¿enia I

~ 1921
192105

I Razem

§3
Ogó³em plan bud¿etu na rok 2006 po wprowadzeniu powy¿szych zmian wynosi po stronie
dochodów 11.377.970 z³ oraz po stronie wydatków 13.422.413 z³.
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§4
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia. , A.
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UZASADNIENIE
Zwiêkszenia dochodów bud¿etu miasta dokonano na podstawie Krajowego Biura
Wyborczego DJG 0301-5-1/06 z dnia 26 wrzeœnia 2006 roku .Powy¿sz¹ decyzj¹ przyznana
zosta³a dotacja w wysokoœci 15.708 z³ z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków
zwi¹zanych z organizacj¹ i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów
burmistrzów i prezydentów zarz¹dzonych na dzieñ 12 listopada 2006 roku oraz ponowne
g³osowanie w wyborach wójta burmistrza w dniu 26 listopada 2006 roku.
Ponadto dokonano pr~niesieñ wydatków w poszczególnych dzia³ach w celu sfinansowania
wydatków wynikaj¹cych z realizacji bud¿etu na podstawie wniosków z³o¿onych przez
jednostki organizacyjne gminy w tym:



Dzia³ 700-Gospodarka mieszkaniowa

sk³adek na Fundusz Pracy od wyp³aconych wynagrodzeñ bezosobowych zwi¹zanych z
obs³uga zasobów mieszkaniowych.

Dzia³ 754-Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa
Kwotê 350 z³ przeznacza siê na pokrycie kosztów zwi¹zanych z realizacj¹ projektu "Po¿ar nie
zna granic"

Dzia³ 801 -Oœwiata i wychowanie
1/45.012 z³ przeznacza siê na pokrycie zwiêkszonych wydatków wynikaj¹cych z realizacji
bud¿etu w szkole podstawowej w tym kosztów ogrzewania budynku szkolnego przy ul.
Szkolnej 4 -44.656 z³,
2/290 z³ na pokrycie kosztów podró¿y s³u¿bowych zagranicznych w Przedszkolu
Publicznym,
3/5.363 z³ na pokrycie wydatkó~.biê,¿¹cych zwi¹zanych z funkcjonowaniem Gimnazjum.
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Dzia³ 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

~


