
ZARZĄDZENIE Nr 62/2009 
Burmistrza Miasta Zawidowa 

z dnia 31-07-2009 

 
 
 

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  3.100,00 zł w tym: 
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota w gr 
852   Pomoc społeczna  3.100,00 
 85219  Ośrodki pomocy społecznej  3.100,00 
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa   na realizacje własnych zadań 
bieżących gmin 

3.100,00 

Razem    3.100,00  
 

§ 2 
 
I. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 10.199,02 zł w tym:                                                                     
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota w gr 
600   Tran sport i łączność  4.000,00 
 60016  Drogi publiczne i gminne 4.000,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  4.000,00 
750   Administracja publiczna 2.000,00 
 75023  Urzędy gmin 300,00 
  4300 Zakup usług pozostałych 300,00 
 75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego  1.700,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  1.700,00 
751   Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa  

147,02 

 75113  Wybory do Parlamentu Europejskiego  147,02 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  83,83 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 13,93 
  4410 Podróże służbowe krajowe 49,26 
754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
1.500,00 

 75412  Ochotnicze straże pożarne 1.500,00 
  4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 
  4300 Zakup usług pozostałych 800,00 
756   Dochody od osób prawnych, od osób 2.000,00 



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

 75647  Pobór podatków, opłat i niepodatkowych 
należności budżetowych  

2.000,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  1.000,00 
  4300 Zakup usług pozostałych 1.000,00 
801   Oświata i wychowanie 552,00 
 80104  Przedszkola 552,00 
  2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień 
miedzy jednostkami samorządu terytorialnego  

552,00 

Razem    10.199,02 
 
 
II. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę  13.299,02 zł w tym 
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota w gr 
600   Transport i łączność 4.000,00 
 60016  Drogi publiczne i gminne 4.000,00 
  4270 Zakup usług remontowych 4.000,00 
750   Administracja publiczna  2.000,00 
 75023  Urzędy gmin 300,00 
  4270 Zakup usług remontowych 300,00 
 75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1.700,00 
  3020 Wydatki osobowe niezliczone do 

wynagrodzeń 
1.500,00 

  4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 
programów i licencji  

200,00 

751   Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa  

147,02 

 75113  Wybory do Parlamentu Europejskiego 147,02 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  91,16 
  4300 Zakup usług pozostałych  55,86 
754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa  
1.500,00 

 75412  Ochotnicze straże pożarne  1.500,00 
  3020 Wydatki osobowe niezliczone do 

wynagrodzeń 
1.500,00 

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

2.000,00 

 75647  Pobór podatków, opłat i niepodatkowych 
należności budżetowych  

2.000,00 

  4610 Koszty postępowania sądowego i 
prokuratorskiego  

2.000,00 

801   Oświata i wychowanie 552,00 
 80195  Pozostała działalność 552,00 



  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 552,00 
852   Pomoc społeczna 3.100,00 
 85219  Ośrodki pomocy społecznej 3.100,00 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.100,00 
Razem    13.299,02 
    

 
 

§ 3 
Ogółem plan budżetu na rok 2009 po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie 
dochodów  12.011.138,59  zł oraz po stronie wydatków 14.444.843,59 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  3.100,00  zł  dokonano na podstawie Decyzji   
Wojewody Dolnośląskiego  PS-III-3050-100/09 z dnia 22 lipca 2009 r.  Powyższą Decyzją  
zwiększono dotację  na dofinansowanie  wypłaty dodatków w wysokości 250,00 zł 
miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy 
realizującego  pracę socjalną w środowisku w 2009 roku. 
Zwiększenie dotacji spowodowało również zwiększenie wydatków  z tego tytułu. 
W związku z koniecznością sfinansowania dodatkowych wydatków wynikających  z 
realizacji budżetu dokonano przeniesień  w poszczególnych działach budżetu w tym: 
 
Dział  600 – Transport i łączność 
--------------------------------------- 
Kwotę  4.000,00 zł przeznacza się na dofinansowanie remontu nawierzchni ulic na terenie 
miasta. 
 
Dział 750- Administracja publiczna 
-------------------------------------------                                                                                                                   
Kwotę  300,00 zł  przeznacza się  na dofinansowanie  usuwania awarii w budynku Urzędu 
Miejskiego ,1.500,00 zł przeznacza się na dofinansowanie nagród pieniężnych  dla 
zwycięzców  w konkursie „Najpiękniejsza  posesja - 2009 „ natomiast  kwotę 200,00 zł 
przeznacza się na zakup  akcesoriów komputerowych na stanowisko wykonujące zadania w  
zakresie promocji  miasta. 
 
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa  



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celem rozliczenia  wydatków  związanych z Wyborami do Parlamentu Europejskiego   
dokonano przeniesie wydatków ujętych  w planie finansowym   na powyższy cel.                                                                                                                 
Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
------------------------------------------------------------------------------- 
Kwotę  1.500,00 zł  przeznacza się jako dofinansowanie wypłat ekwiwalentu  dla strażaków 
za udział w akcjach ratowniczych. 
 
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek  
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kwotę 2.000,00 zł przeznacza się  na dofinansowanie kosztów komorniczych  w związku z 
realizacją tytułów wykonawczych przez komornika sądowego. 
 
Dział 801- Oświata i wychowanie  
---------------------------------------- 
Kwotę 552,00 zł  przeznacza się  na pokrycie  wydatków związanych z wynagrodzeniami 
bezosobowymi  za pełnienie  funkcji eksperta przy  egzaminach  na nauczycieli 
mianowanych.  
 
 
 
 
                                                                                                                 Burmistrz 
                                                                                                                 
                                                                                                               Józef  Sontowski                                                                              
 
                                                                                                               
 
                                                  
 
 


