
ZARZĄDZENIE Nr 101/2008 
Burmistrza Miasta Zawidowa 

z dnia 28-11-2008 

 
 
 

w sprawie:  wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2008                                                  
                     
                  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.13  ust.2  Uchwały Nr XVI/82/2007 
Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 12 grudnia 2007  roku w sprawie budżetu miasta 
Zawidowa na rok 2008  i  art.30 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym – tekst jednolity /Dz.U z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z pzm/ zarządzam co 
następuje: 
                                                                      § 1 
Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę  6.148 ,00 zł w tym: 
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota wgr 
801   Oświata i wychowanie 6.148,00 
 80195  Pozostała działalność 6.148,00 
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację  własnych zadań bieżących gmin 
     6.148,00 

Razem          6.148,00 
                                                                         
                                                                          § 2 
I. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę  11.314,00 zł w tym:                                                                       
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota w gr 
750   Administracja publiczna 500,00 
 75022  Rady gmin 300,00 
  4370 Opłaty z tytułu zakupu  usług telefonii 

stacjonarnej 
200,00 

  4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 
 75075  Promocja gminy 200,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  200,00 
801   Oświata i wychowanie  10.814,00 
 80101  Szkoły podstawowe  2.151,00 
  4270 Zakup usług remontowych  2.000,00 
  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług  

telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  
151,00 

 80104  Przedszkola 2.515,00 
  4270 Zakup usług remontowych 1.554,50 
  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  
100,00 

  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 

400,00 

  4430 Różne opłaty i składki  460,50 
 80195  Pozostała działalność 6.148,00 
  4300 Zakup usług pozostałych  6.148,00 
Razem    11.314,00 
 



 
 
 
II. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę  5.166,00 zł w tym 
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota w gr 
750   Administracja publiczna   500,00 
 75022  Rady gmin 300,00 
  4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym 

programów i  licencji  
300,00 

 75075  Promocja gminy 200,00 
  4750 Zakup  akcesoriów komputerowych w tym 

programów i licencji  
200,00 

801   Oświata i wychowanie 4.666,00 
 80101  Szkoły podstawowe 2.111,00 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 
  4350 Zakup usług dostępu do sieci  INTERNETU 111,00 
 80104  Przedszkola  2.515,00 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 715,00 
  4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i 

książek  
500,00 

  4700 Szkolenia pracowników 100,00 
  4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym 

programów i licencji 
1.200,00 

 80110  Gimnazja 40,00 
  4700 Szkolenia pracowników 40,00 
Razem    5.166,00 
    
 

 
 

§ 3 
Ogółem plan budżetu na rok 2008 po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie 
dochodów  10.761.105,63 zł oraz po stronie wydatków 11.019.611,63 zł. 
 
                                                                        § 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
                                                                                                                      Burmistrz 
                                                                                                                  
                                                                                                                Józef  Sontowski 
                                                                                                                 
                                             U  Z  A  S  A  D  N  I  E  N  I  E 
Zmniejszenia dochodów budżetu miasta o kwotę 6.148 zł  dokonano na podstawie Decyzji  
Nr FB.I.AA-3011-297/08  Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26.11.2008 r .Powyższą Decyzją 
zmniejszono dotację  przeznaczoną na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania 
zawodowego młodocianych  pracowników. 
Zmniejszenie dotacji spowodowało również zmniejszenie wydatków  z tego tytułu. 
 



Ponadto dokonano przeniesień  wydatków  w poszczególnych  działach  i rozdziałach 
klasyfikacji budżetowej  w celu sfinansowania wydatków wynikających z realizacji budżetu  
w tym: 
 
 
 
 
 
Dział 750 – Administracja publiczna  
-------------------------------------------- 
Kwotę 500 zł przeznacza się na :  
1/300 zł  są to zwiększone wydatki związane z zakupem akcesoriów komputerowych  na 
potrzeby Rady Miejskiej,  
2/200 zł  są to zwiększone wydatki  związane z zakupem akcesoriów komputerowy  na 
potrzeby  promocji miasta. 
 
Dział 801- Oświata i wychowanie 
----------------------------------------- 
Kwotę 4.666 zł przeznacza się na : 
1/2.111 zł  są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zespołu  Szkół z tego: 
   - 2.000 zł  na wykonanie uszczelek na  dachu budynku głównego, 
   -  111 zł jest to dofinansowanie abonamentu korzystania z INTERNETU, 
2/2.515 zł  są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Przedszkola w tym zakup  
   pomocy naukowych i dydaktycznych/500 zł/ oraz zakup akcesoriów komputerowych 
   /1.200 zł/, 
3/40 zł  przeznacza się  na dofinansowanie szkoleń  pracowników Gimnazjum. 
 
 
 
                                                                                                                    Burmistrz 
                                                                                                                 
                                                                                                               Józef  Sontowski                                                                              
 
                                                                                                               
 
                                                  
 
 


