
ZARZĄDZENIE Nr 53/2009 
Burmistrza Miasta Zawidowa 

z dnia 25-06-2009 

 
 
 

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  5.711  zł w tym: 
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota w zł 
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 5.711 
 85415  Pomoc materialna  dla uczniów 5.711 
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa   na realizacje własnych zadań 
bieżących gmin 

5.711 

Razem    5.711 
 

§ 2 
 
I. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 13.520 zł w tym:                                                                       
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota w zł 
750   Administracja publiczna 9.200 
 75011  Urzędy Wojewódzkie  5.200 
  4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 

programów i licencji  
5.200 

 75023  Urzędy gmin 4.000 
  4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 

programów i licencji 
4.000 

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

2.000 

 76547  Pobór podatków , opłat i niepodatkowych 
należności budżetowych  

2.000 

  4750 Zakup akcesoriów komputerowych , w tym 
programów i licencji 

2.000 

801   Oświata i wychowanie 1.900 
 80101  Szkoły podstawowe 1.160 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.160 
 80146  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 740 
  4410 Podróże służbowe krajowe 740 
851   Ochrona zdrowia 420 



 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 420 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 420 
Razem    13.520 
 
 
II. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę  19.231 zł w tym 
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota w zł 
750   Administracja publiczna  9.200 
 75011  Urzędy wojewódzkie  5.200 
  4300 Zakup usług pozostałych  5.200 
 75023  Urzędy gmin 4.000 
  4300 Zakup usług pozostałych 4.000 
756   Dochody od osób prawnych , od osób 

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

2.000 

 75647  Pobór podatków, opłat i niepodatkowych 
należności budżetowych  

2.000 

  4300 Zakup usług pozostałych  2.000 
801   Oświata i wychowanie 1.900 
 80101  Szkoły podstawowe 1.160 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe  1.160 
 80146  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 740 
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 

książek 
740 

851   Ochrona zdrowia 420 
 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 420 
  4750 Zakup akcesoriów komputerowych , w tym 

programów i licencji  
420 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 5.711 
 85415  Pomoc materialna dla uczniów 5.711 
  3260 Inne formy pomocy dla uczniów 5.711 
Razem    19.231 
    

 
 

§ 3 
Ogółem plan budżetu na rok 2009 po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie 
dochodów  12.010.768,59  zł oraz po stronie wydatków 14.444.473,59 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 5.711 zł  dokonano na podstawie Decyzji   
Wojewody Dolnośląskiego KO-WO-0341/24B/2009  z dnia  16 czerwca  2009 r .Powyższą 
Decyzją przyznano dotację  na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów  
rozpoczynających  w roku szkolnym 2009/2010  naukę w klasach  I-III szkoły podstawowej 
oraz w klasach I gimnazjum. 
Zwiększenie dotacji spowodowało również zwiększenie wydatków  z tego tytułu. 
Ponadto dokonano przeniesień wydatków w dziale „750’ i 756  z par 4750 do par 4300  do 
którego przeniesiono wydatki związane z konserwacja funkcjonujących programów 
komputerowych /zmiana klasyfikacji budżetowej/. 
Przeniesienia wydatków w dziale ‘801” dokonano celem dofinansowania wynagrodzeń 
bezosobowych /wdrożenie programu inwentarzowego w jednostce/ oraz  dofinansowanie  
zakupu pomocy dydaktycznych związanych z nauką przedmiotu” Edukacja dla 
bezpieczeństwa”  wchodzącego do programu nauczania w klasach I gimnazjum. 
Zmiany w wydatkach w dziale „851” wprowadzono celem dokonania zakupu toneru do 
drukarki niezbędnego przy wykonywaniu zadań związanych z realizacją programu 
”Przeciwdziałanie alkoholizmowi”. 
                                                                                                                    
 
 
                                                                                                                     Burmistrz 
                                                                                                                 
                                                                                                               Józef  Sontowski                                                            
 
 


