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59. ~:~~~~~ ~ARZ.¥D ZE~IE NR 1.'2007
WOJ :i1 BurmIstrza MIasta Zawldowa

z dnia 3 stycznia 2007 r.

w sprawie: opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków
bud¿etu miasta Zawidowa na miesi¹c styczeñ 2007 roku

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie
gm innym ( tekst jednolity Dz.U.Nr.142 poz. 1591 z 2001 roku z p.zm) oraz art. ust. 5 i 6 ustawy z
dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 249 poz.2104 z pzm.)
zarz¹dzam co nastêpuje:

§1
I.Harmonogram realizacji dochodów bud¿etu miasta Zawidowa stanowi za³¹cznik nr.l do

niniejszego zarz¹dzenia.
2.Harmonogram realizacji wydatków bud¿etu miasta Zawidowa stanowi za³¹cznik nr.2 do

niniejszego zarz¹dzenia.

§2
Harmonogram, o którym mowa w par.1 przekazany zostanie do wszystkich podleg³ych jednostek i
instytucji kulturv.
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§3Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dñie ,; . . wi¹zuj¹c¹ w miesi¹cu styczniu 2007

roku.
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Ustalony harmonogram realizacji dochodów w miesi¹cu styczniu 2007 roku przewiduje wp³yw
dochodów w kwocie 552.302 z³ i s¹ to dochody z tytu³u podatków i op³at lokalnych realizowane
przez Urz¹d Miejski w Zawidowie , podatki realizowane przez Urzêdy Skarbowe, przekazana z
bud¿etu pañstwa subwencja w czêœci oœwiatowej, wyrównawczej i równowa¿¹cej, dotacje celowe
z bud¿etu Wojewody Dolnoœl¹skiego, udzia³y w podatku dochodowym od osób fizycznych,
dochody z dzier¿awy mienia gminy oraz z tytu³u czynszów za lokale mieszkalne.
Realizacja wydatków w miesi¹cu styczniu 2007 okreœlona zosta³a na kwotê 416.156 z³. W
ramach powy¿szych wydatków nale¿ne œrodki zostan¹ przekazane na realizacjê zadañ jednostkom

organizacyjnym gminy.
W przypadku braku sp³ywu za³o¿onych dochodów do bud¿etu gminy, planowane wydatki w
poszczególnych jednostkach zostan¹ skorygowane do wysokoœci dochodów.
Zadania zlecone w zakresie" POMOC SPO£ECZNA " realizowane bêd¹ do wysokoœci œrodków
otrzymanych jako dotacje z bud¿etu Wojewody.
Harmonogram wydatków na miesi¹c styczeñ wynika ze z³o¿onych wniosków przez w/w jednostki.



Za³¹cznik Nr.1
do Zarz¹dzenia nr 1/2007
Burmistrza Miasta Zawidowa
z dnia 3 stycznia 2007 r.

HARMONOGRAM DOCHODÓW
NA MIESI¥C STYCZEÑ 2007 ROKU

I DE~DA
DEKADA

II
DEKADA

III

-
I Lp.

Podatki i op³aty lokalne 20.000
-

35.000 5.000 60.000
-

1.

5.540Podatki pobierane przez
Urzêdy Skarbowe

2.350 190 2.000
2.

\.³
I Subwencje ogólne
w tym : 255.164201.4003. 53.764

53.764 53.7643.1 Czêœæ wyrównawcza

199.800 199.800lil Czêœæ oœwiatowa

3.3 1.600 1.600:zêœæ równowa¿¹ca

r4:-
188.000

Udzia³y w podatku
Dochodowym od osób
Fizycznych

188.000

Dotacje celowe 3.060 3.060
15.

500 500Dochody z mienia gminy

-
7. Pozosta³e dochody

---
15.000

-
10.000 15.000 40.000~

226.96~
552.264

IRAZEM: I
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Za³¹cznik Nr 2
do Zarz¹dzenia nr 12007
Burmistrza Miasta Zawidowa
z dnia 3 stycznia 2007

HARMONOGRAM WYDATKÓW
NA MIESIAC STYCZEÑ 2007ROKU

1.1
189.900

2
31.090 50.590

42.000

26.66614.166

2.1
20.833

5.8332.2--:-! Biblioteka 1.500

3.1. I Wydatki inwestycyjne

~

4.1. Klub Sportowy PIAST
4.2. Zgorzelecki Klub Bokserki
4.3 Klub Sportowy JÓZEK

14.4 I Klub ³Jczniowski __ZAPASY"

I -
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I 156.720 I 49.180 210.256 416.156RAZEM


