
ZARZĄDZENIE Nr 31/2009 
Burmistrza Miasta Zawidowa 

z dnia 20-04-2009 

 
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2009. 
 
                  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.14  ust.2  Uchwały Nr XXXI/148/2008 
Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 22 grudnia 2008  roku w sprawie budżetu miasta 
Zawidowa na rok 2009  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 2.900 zł w tym: 
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota w zł 
852   Pomoc społeczna  2.900 
 85219  Ośrodki pomocy społecznej  2.900 
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację  własnych zadań 
bieżących gmin 

           2.900 

Razem    2.900     
 

§ 2 
I. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę  100 zł w tym:                                                                        
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota w zł 
852   Pomoc społeczna  100 
 85219  Ośrodki  pomocy społecznej  100 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych  
100 

Razem    100 
 
II. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 3.000 zł w tym 
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota w zł 
852   Pomoc społeczna  3.000  
 85219  Ośrodki  pomocy społecznej  3.000 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.900 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  100 
Razem     
    

§ 3 
Ogółem plan budżetu na rok 2009 po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie 
dochodów  12.000.431 zł oraz po stronie wydatków 14.434.136 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 o kwotę 2.900  zł  dokonano na podstawie Decyzji   
Wojewody Dolnośląskiego PS-III-3050-37/09 z dnia  6 kwietnia   2009 r .Powyższą Decyzją 
przyznano dotację  przeznaczoną na dofinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 250 zł 
miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku  w 2009 
roku. 
Zwiększenie dotacji spowodowało również zwiększenie wydatków  z tego tytułu. 
 
Ponadto dokonano przeniesień wydatków w  wysokości  100 zł w dziale 852”Pomoc 
społeczna  „ celem  rozliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników 
zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. 
 
 
 
                                                                                                                    Burmistrz 
                                                                                                                 
                                                                                                               Józef  Sontowski                                                                              
 
                                                                                                               
 
 


