
ZARZĄDZENIE Nr 88/2008 
Burmistrza Miasta Zawidowa 

z dnia 29-10-2008 

 
 
 

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 
 
Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 5.034,13 zł  w tym: 
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota w gr 
010   Rolnictwo i łowiectwo  1.934,13 
 01095  Pozostała działalność 1.934,13 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na realizacje  zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami  

1.934,13 

852   Pomoc społeczna  3.100,00 
 85219  Ośrodki pomocy społecznej  3.100,00 
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację  własnych zadań bieżących gmin 
3.100,00 

Razem             
5.034,13 

                                                                         
§ 2 

I. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę  12.666,00 zł w tym:                                                                       
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota w gr 
700   Gospodarka mieszkaniowa  200,00 
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 200,00 
  4300 Zakup usług pozostałych 200,00 
750   Administracja publiczna 4.780,00 
 75011  Urzędy wojewódzkie  30,00 
  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 

drukarskiego i urządzeń kserograficznych  
30,00 

 75022  Rady gmin 1.650,00 
  4300 Zakup usług pozostałych 500,00 
  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii 

stacjonarnej  
300,00 

  4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 
  4740 Zakup materiałów  do sprzętu drukarskiego i 

urządzeń kserograficznych  
550,00 

 75023  Urzędy gmin 3.000,00 



  4210 Zakup materiałów  i wyposażenia  3.000,00 
 75075  Promocja gminy 100,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  100,00 
756   Dochody od osób prawnych , od osób 

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

1.000,00 

 75647  Pobór podatków opłat i niepodatkowych 
należności budżetowych  

1.000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych  1.000,00 
801   Oświata i wychowanie  1.256,00 
 80101  Szkoły podstawowe  1.256,00 
  4430 Różne opłaty i składki  1.256,00 
852   Pomoc społeczna 4.230,00 
 85219  Ośrodki pomocy społecznej  4.230,00 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.230,00 
900   Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska  
1.200,00 

 90004  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  1.200,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  1.200,00 
Razem    12.666,00 
 
 
 
II. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę  17.700,13  zł w tym 
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota  w gr 
010   Rolnictwo i łowiectwo 1.934,13 
 01095  Pozostała działalność 1.934,13 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  32,92 
  4300 Zakup usług pozostałych 5,00 
  4430 Różne opłaty i składki  1.896,21 
700   Gospodarka mieszkaniowa 200,00 
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 200,00 
  4610 Koszty postępowania sadowego i 

prokuratorskiego 
200,00 

750   Administracja publiczna   4.780,00 
 75011  Urzędy wojewódzkie  30,00 
  4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym 

programów i licencji 
30,00 

 75022  Rady gmin 1.650,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  1.650,00 
 75023  Urzędy gmin 3.000,00 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 3.000,00 
 75075  Promocja gminy  100,00 
  4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i 

książek  
100,00 

756   Dochody od osób prawnych , od osób 
fizycznych i od innych jednostek nie 
posiadających  osobowości prawnej  oraz 

1.000,00 



wydatki związane z ich poborem 
 75647  Pobór podatków opłat i niepodatkowych 

należności budżetowych  
1.000,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  1.000,00 
801   Oświata i wychowanie 1.256,00 
 80101  Szkoły podstawowe 210,00 
  4280 Zakup usług zdrowotnych  210,00 
 80110  Gimnazja 1.046,00 
  4300 Zakup usług pozostałych  1.046,00 
852   Pomoc społeczna 7.330,00 
 85219  Ośrodki pomocy społecznej  7.330,00 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.100,00 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  4.230,00 
900   Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska  
1.200,00 

 90004  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  1.200,00 
  4300 Zakup usług pozostałych  1.200,00 
Razem    17.700,13 
    
 

 
 

§ 3 
Ogółem plan budżetu na rok 2008 po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie 
dochodów  10.751.609,63 zł oraz po stronie wydatków 11.010.115,63 zł. 
 
                                                                        § 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
                                                                                                                      Burmistrz 
                                                                                                                  
                                                                                                                Józef  Sontowski 
                                                                                                                 
                                             U  Z  A  S  A  D  N  I  E  N  I  E 
Zwiększenia dochodów  budżetu  miasta dokonano na podstawie Decyzji Wojewody 
Dolnośląskiego w tym: 
1/Decyzją  Nr PS-III-3050-187/08  z dnia 2 października 2008 roku zwiększono dochody 
budżetu miasta o kwotę 3.100 zł  i jest to dotacja  z przeznaczeniem  na dofinansowanie 
wypłat dodatków w wysokości 250 zł  miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 
w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalna w środowisku w 2008 roku /II 
transza dotacji/. 
2/Decyzją FB.I.KS.3050-119/08 z dnia 22 października 2008 roku zwiększono dochody 
budżetu miasta o kwotę 1.934,13 zł  i jest to dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie 
zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 
do produkcji rolnej przez producentów  rolnych  oraz pokrycie kosztów postępowania w 
sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. 
Wprowadzone zmiany po stronie dochodów wynikające z w/w decyzji  spowodowały  
również zwiększenie  wydatków w poszczególnych działach. 



Ponadto dokonano przeniesień  wydatków  w poszczególnych  działach  i rozdziałach 
klasyfikacji budżetowej  w celu sfinansowania wydatków wynikających z realizacji budżetu  
w tym: 
 
 
 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa  
----------------------------------------------- 
Kwotę 200 zł przeznacza się na  pokrycie kosztów komornika sądowego w związku z 
prowadzeniem  postępowania egzekucyjnego w stosunku do osób zalegających z opłatami z 
tytułu najmu lokali  mieszkaniowych gminy.  
 
Dział 750 – Administracja publiczna  
-------------------------------------------- 
Kwotę 4.780 zł przeznacza się na :  
1/30 zł  są to zwiększone wydatki związane z  zakupem akcesoriów komputerowych dla 
pracowników  wykonujących  zadania w zakresie administracji rządowej, 
2/1.650 zł  zakup materiałów na potrzeby  Rady Miejskiej, 
3/3.000 zł są to  wydatki w Urzędzie Miejskim z przeznaczeniem na opłacenie składek na 
Fundusz Pracy, 
4/100 zł przeznacza się na zakup pomocy naukowych związanych z wykonywanie  
    zadań w zakresie  promocji miasta. 
 
Dział 756- Dochody od osób prawnych od osób fizycznych  i od innych jednostek nie 
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
Kwotę 1.000 zł przeznacza się na zakup materiałów biurowych na stanowisko wykonujące 
zadania w zakresie poboru podatków i opłat. 
 
Dział 801 – Oświata i wychowanie  
------------------------------------------- 
Kwotę 1.256 zł  przeznacza się na: 
a/210 zł  dofinansowanie zakupu usług zdrowotnych nauczycieli Zespołu Szkół w  
   Zawidowie, 
b/1.046 zł  na zakup usług transportowych  - wyjazdy uczniów gimnazjum na zawody. 
 
Dział 852  - Pomoc społeczna  
------------------------------------ 
Kwotę 4.230 zł przeznacza się na dofinansowanie składek na ubezpieczenia społeczne  
pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. 
 
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
--------------------------------------------------------------------- 
Kwotę 1.200 zł przeznacza się na dofinansowanie utrzymania zieleni w mieści. 
 
                                                                                                                    Burmistrz 
                                                                                                                 
                                                                                                               Józef  Sontowski                                                                              
 
 


