
ZARZĄDZENIE Nr 65/2008 
Burmistrza Miasta Zawidowa 

z dnia 13-08-2008 

 
 
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   )zarządzam co następuje: 

 
§ 1 

Zwiększa się dochody budżetu miasta  o kwotę  15.300  zł w tym: 
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota zł 
852   Pomoc społeczna 15.300 
 85212  Świadczenia rodzinne, zaliczka 

alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe  z ubezpieczenia  
społecznego 

15.300 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację  zadań bieżących  z 
zakresu administracji rządowej  oraz innych 
zadań zleconych gminie ustawami  

9.300 

  6310 Dotacje celowe  otrzymane z budżetu 
państwa  na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne  z zakresu administracji  
rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie ustawami  

6.000 

Razem    15.300 
 

§ 2 
 
Zwiększa  się wydatki budżetu miasta o kwotę  15.300 zł w tym: 
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota zł 
852   Pomoc społeczna 15.300 
 85212  Świadczenia rodzinne , zaliczka 

alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 

15.300 

  4110 Składki na ubezpieczenia  społeczne 623 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 95 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe  3.882 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000 
  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych  telefonii stacjonarnej 
700 

  4740 Zakup materiałów  papierniczych do sprzętu  
drukarskiego i urządzeń kserograficznych  

1.000 

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych  

6.000 

Razem    15.300 



 
§ 3 

Ogółem plan budżetu na rok 2008 po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie 
dochodów  10.375.725,50 zł  oraz po stronie wydatków  11.042.051,50  zł. 
 
                                                                         § 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia . 
                                                                                                              
                                                                                                                 BURMISTRZ 
 
                                                                                                               Józef Sontowski 
                                                 
 
                                               
                                             U  Z  A  S  A  D  N  I   E  N  I  E 
Zmiany w budżecie miasta wprowadzono na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego  
Nr PS.III.3050-133/08 z dnia  29 lipca 2008 roku. Powyższą decyzją przyznano dotację 
celowa w wysokości 15.300 zł   z przeznaczeniem na wdrożenie  w okresie lipiec- wrzesień br 
ustawy z dnia 7 września 2007 roku  o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 
    
 
                                                                                                                BURMISTRZ 
 
                                                                                                               Józef Sontowski      
 
 


