
ZARZĄDZENIE Nr 41/2009 
Burmistrza Miasta Zawidowa 

z dnia 18-05-2009 

 
 
 

w sprawie: 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  1.376,59 zł w tym: 
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota w gr 
010   Rolnictwo i łowiectwo 1.376,59 
 01095  Pozostała działalność 1.376,59 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

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

1.376,59           

Razem    1.376,59     
 

§ 2 
I. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę  6.740,00 zł w tym:                                                                       
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota w gr 
600   Transport i łączność 6.000,00 
 60016  Drogi publiczne i gminne 6.000,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  6.000,00 
750   Administracja publiczna  600,00 
 75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego 600,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  600,00 
852   Pomoc społeczna  40,00 
 85219  Ośrodki  pomocy społecznej  40,00 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych  
40,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska  

100,00 

 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 100,00 
  4300 Zakup usług pozostałych 100,00 
Razem    6.740,00 
 
 
II. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 8.116,59 zł w tym 
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota w gr 
010   Rolnictwo i łowiectwo 1.376,59 
 01095  Pozostała działalność 1.376,59 



  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  16,99 
  4300 Zakup usług pozostałych 10,00 
  4430 Różne opłaty i składki  1.349,60 
600   Transport i ł ączność 6.000,00 
 60016  Drogi publiczne i gminne 6.000,00 
  4270 Zakup usług remontowych 6.000,00 
750   Administracja publiczna  600,00 
 75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego 600,00 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 
852   Pomoc społeczna  40,00  
 85219  Ośrodki  pomocy społecznej  40,00 
  4280 Zakup usług zdrowotnych  40,00 
900   Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska  
100,00 

 90095  Pozostała działalność 100,00 
  4260 Zakup energii 50,00 
  4300 Zakup usług pozostałych  50,00 
Razem    8.116,59 
    

§ 3 
Ogółem plan budżetu na rok 2009 po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie 
dochodów  12.001.807,59  zł oraz po stronie wydatków 14.435.512,59 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  1.376,59 zł  dokonano na podstawie Decyzji   
Wojewody Dolnośląskiego FB.I.KS.3050-51/09 z dnia  6  maja 2009 r .Powyższą Decyzją 
przyznano dotację  jako zwrot części podatku akcyzowego  zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  przez producentów rolnych oraz 
kosztów postępowania   w sprawie jego zwrotu. 
Zwiększenie dotacji spowodowało również zwiększenie wydatków  z tego tytułu. 
 
Ponadto dokonano przeniesień wydatków w poszczególnych działach  w tym: 
 
Dział 600 – Transport i łączność 
---------------------------------------- 
Kwotę  6.000 zł przeznacza się na dofinansowanie remontów ulic na terenie miasta. 
 
Dział 750 –Administracja publiczna 
-------------------------------------------- 
Kwotę  600 zł przeznacza się na  wykonanie zwycięskiego grafitti na budynku socjalno-
szatniowym  na boisku „ORLIK” w ramach konkursu związanego z promocją miasta. 
 
 



 
 
 
Dział 852- Pomoc społeczna 
----------------------------------- 
Kwotę 40  zł przeznacza się  dofinansowanie usług zdrowotnych w Ośrodku Pomocy 
Społecznej. 
 
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
--------------------------------------------------------------------- 
Kwotę 100 zł przeznacza się na  zakup wody i zrzut ścieków na targowisku miejskim. 
                                                                                                                    
 
 
                                                                                                                     Burmistrz 
                                                                                                                 
                                                                                                               Józef  Sontowski                                                                  
 
                                                                                                               
 
 


