
ZARZĄDZENIE Nr 69/2008 
Burmistrza Miasta Zawidowa 

z dnia 28-08-2008 

 
 

 
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2008. 
 
 
                   Na podstawie 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 
oraz art.30 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – 
tekst jednolity (Dz.U.Nr.142 poz.1591 z 2001 roku z pzm)  zarządzam co następuje: 
 

§ 1 
Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 5.950  zł w tym: 
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota zł 
700   Gospodarka mieszkaniowa       3.000 
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.000 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  3.000 
750   Administracja publiczna  250 
 75011  Urzędy wojewódzkie  250 
  4300 Zakup usług pozostałych 250 
754   Bezpieczeństwo publiczne  i ochrona 

przeciwpożarowa  
2.000 

 75412  Ochotnicze straże pożarne  2.000 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  2.000 
756   Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek nie 
posiadających osobowości  prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem 

500 

 75647  Pobór podatków , opłat i niepodatkowych  
należności budżetowych  

500 

  4300 Zakup usług pozostałych  500 
801   Oświata i wychowanie 200 
 80146  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  200 
  4700 Szkolenia pracowników 200 
Razem:    5.950          
                                                                      
                                                                             

§ 2 
Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 5.950  zł w tym: 
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota zł 
700   Gospodarka mieszkaniowa 3.000 
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.000 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000 
  4260 Zakup energii 2.000 
750   Administracja publiczna 250 
 75011  Urzędy wojewódzkie  250 



  4410 Podróże służbowe krajowe  250 
754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa  
2.000 

 75412  Ochotnicze straże pożarne  2.000 
  3020 Wydatki osobowe niezliczone do 

wynagrodzeń 
2.000 

756   Dochody od osób prawnych ,od osób 
fizycznych i  od innych jednostek nie 
posiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem 

500 

 75647  Pobór podatków, opłat i niepodatkowych 
należności budżetowych  

500 

  4410 Podróże służbowe krajowe  500 
801   Oświat i wychowanie 200 
 80146  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  200 
  4410 Podróże służbowe krajowe  200 
Razem    5.950 

 
 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
                                                                                                                   BURMISTRZ 
   
                                                                                                                 Józef Sontowski  
                                                                                                      
   
                                                                                                                                                                                                                                
                                                 U  Z  A  S  A  D  N  I  E  N  I  E 
W związku z potrzebą sfinansowania wydatków  wynikających z realizacji budżetu dokonano 
przeniesienia wydatków w  poszczególnych działach tj: 
 
Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa 
----------------------------------------------- 
Kwotę 1.000 zł przeznacza się na pokrycie kosztów inspektora nadzoru, nadzorującego prace 
remontowe w zasobach mieszkaniowych gminy, natomiast 2.000 zł  przeznacza się na 
dofinansowanie zakupu wody w zasobach mieszkaniowych gminy. 
 
Dział  750 -Administracja publiczna  
-------------------------------------------- 
Kwotę 250 zł na przeznacza się na  pokrycie wydatków związanych z  wykonywaniem zadań 
z zakresu administracji rządowej  tj. kosztów podróży służbowych krajowych . 
 
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
--------------------------------------------------------------------------------- 
Kwotę 2.000  zł przeznacza się na pokrycie  zwiększonych wydatków  związanych  z 
wyjazdami  strażaków Ochotniczej Straży  Pożarnej  do pożarów. 
 
 
 
 



Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Kwotę 500 zł przeznacza się na pokrycie  zwiększonych wydatków związanych   podróżami 
służbowymi pracownika zajmującego się  poborem podatków i opłat. 
 
 
Dział 801 – Oświata i wychowanie 
------------------------------------------ 
Kwotę 200 zł  przeznacza się na dofinansowanie wydatków związanych  z wyjazdami 
nauczycieli z gminy Zawidów na szkolenia 
 
                                                                                                                 BURMISTRZ 
                                                                                                               
                                                                                                                Józef Sontowski 
 


