
ZARZĄDZENIE Nr 35/2009 
Burmistrza Miasta Zawidowa 

z dnia 30-04-2009 

 
 
 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie  miasta Zawidowa  na rok 2009. 
 
                   Na podstawie 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 
oraz 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 wydatki budżetu miasta o kwotę  4.587 zł w tym: 
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota zł 
750   Administracja publiczna 300 
 75075  Promocja jednostek samorządu  

terytorialnego 
300 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  300 
852   Pomoc społeczna  4.287 
 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki  na 

ubezpieczenia  emerytalne i rentowe  
3.987 

  3110 Świadczenia społeczne  3.987 
 85295  Pozostała działalność 300 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  300 
Razem:    4.587          
                                                                      
                                                                             

 
§ 2 

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 4.587 zł w tym: 
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota zł 
750   Administracja publiczna  300 
 75075  Promocja jednostek samorządu  

terytorialnego 
300 

  4750 Zakup  akcesoriów komputerowych w  tym 
programów i licencji 

300 

852   Pomoc społeczna  4.287 
 85202  Domy pomocy społecznej  3.987 
  4330 Zakup usług przez jednostki samorządu 

terytorialnego od innych jednostek 
samorządu terytorialnego  

3.987 

 85295  Pozostała działalność 300 
  3020 Wydatki osobowe niezliczone do 

wynagrodzeń 
300 

Razem    4.587  
 

 



                                                                         
 
 

§ 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  koniecznością  sfinansowania dodatkowych wydatków wynikających z 
realizacji budżetu dokonano przeniesień w poszczególnych działach budżetu w tym: 
 
Dział  750 – Administracja  publiczna  
---------------------------------------------- 
Kwotę w wysokości 300 zł przeznacza się na pokrycie kosztów  zakupu  toneru do drukarek  
używanych  na stanowisku  pracy związanych  z promocją  miasta. 
 
Dział 852- Pomoc społeczna  
----------------------------------- 
Przeniesienia wydatków w dziale „Pomoc społeczna „ dokonano celem pokrycia kosztów  
związanych z umieszczeniem  mieszkańca  Zawidowa w Domu Pomocy  Społecznej  - tj. 
3.987 zł   , natomiast o kwotę 300  zł  zwiększono wydatki  w „Pozostałej działalności „ z 
przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu  odzieży roboczej dla osób wykonujących prace 
społecznie użyteczne na terenie  miasta z dniem 1 marca 2009 roku .                                                                 
 
 
 
                                                                                                               BURMISTRZ 
                                                                                                               
                                                                                                              Józef Sontowski  
                                                                 
 
 
 
 
                                            
 


