
ZARZĄDZENIE Nr 71/2009 
Burmistrza Miasta Zawidowa 

z dnia 31-08-2009 

 
 
 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa 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 
Zmniejsza  się dochody budżetu miasta o kwotę  107.000 zł w tym: 
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota w zł 
852   Pomoc społeczna  107.000 
 85212  Świadczenia rodzinne , zaliczka 

alimentacyjna oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego   

107.000 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa   na realizację zadań bieżących  z 
zakresu administracji  rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie 

107.000 

Razem    107.000  
 

§ 2 
I. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 109.384 zł w tym:                                                                       
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota w zł 
750   Administracja publiczna 610 
 75011  Urzędy wojewódzkie 10 
  4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym 

programów  i licencji 
10 

 75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego  600 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  600 
751   Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa  

40 

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 

40 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  40 
754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
154 

 75414  Obrona cywilna 154 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 
  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 

drukarskiego i urządzeń kserograficznych 
134 



801   Oświata i wychowanie 580 
 80104  Przedszkola 580 
  2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień 
miedzy jednostkami samorządu terytorialnego  

580 

852   Pomoc społeczna 107.990 
 85212  Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 

oraz składki na ubezpieczenia  emerytalne i 
rentowe z ubezpieczenia społecznego 

107.000 

  3110 Świadczenia społeczne 107.000 
 85295  Pozostała działalność 990 
  3110 Świadczenia społeczne 600 
  4220 Zakup środków żywności 330 
  4300 Zakup usług pozostałych 60 
926   Kultura fizyczna i sport 10 
 92601  Obiekty sportowe 10 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 
Razem    109.384 
 
 
II. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę  2.384 zł w tym 
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota w zl 
750   Administracja publiczna  610 
 75011  Urzędy  wojewódzkie 10 
  4410 Podróże służbowe krajowe 10 
 75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego 600 
  4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 

programów i licencji  
600 

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

40 

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 

40 

  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 
drukarskiego i urządzeń kserograficznych  

40 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa  

154 

 75414  Obrona cywilna 154 
  4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym 

programów i licencji 
154 

801   Oświata i wychowanie 580 
 80101  Szkoły podstawowe 580 
  4260 Zakup energii 580 
852   Pomoc społeczna 990 
 85228  Usług opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 
390 

  4300 Zakup usług pozostałych 390 
 85295  Pozostała działalność 600 
  3020 Wydatki osobowe niezliczone do 500 



wynagrodzeń 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 
926   Kultura fizyczna i sport 10 
 92601  Obiekty sportowe 10 
  4300 Zakup usług pozostałych 10 
Razem    2.384 
    

 
 

§ 3 
Ogółem plan budżetu na rok 2009 po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie 
dochodów  11.916.098,59  zł oraz po stronie wydatków 14.349.803,59 zł. 

 
 

§ 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
                                                                                                            Z up .Burmistrza Miasta  
                                                                                                               Zastępca Burmistrza  
 
                                                                                                                     Robert Łężny  
                                                                                                                  
                                                                                                                                                                               
                                             U  Z  A  S  A  D  N  I  E  N  I  E 
 
Zmniejszenia dochodów budżetu miasta o kwotę  107.000 zł  dokonano na podstawie Decyzji   
Wojewody Dolnośląskiego  FB.I.MJ.3011-175/09  z dnia 21 sierpnia  2009 r.  Powyższą 
Decyzją  zmniejszono dotację   na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjna oraz składki 
na ubezpieczenia  emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. 
Zmniejszenie dotacji spowodowało również zmniejszenie wydatków  z tego tytułu. 
W związku z koniecznością sfinansowania dodatkowych wydatków wynikających  z 
realizacji budżetu dokonano przeniesień  w poszczególnych działach budżetu w tym: 
 
Dział 750- Administracja publiczna 
-------------------------------------------                                                                                                                   
Kwotę  10 zł  przeznacza się  na dofinansowanie kosztów podróży służbowych pracownika 
prowadzącego sprawy  administracji rządowej  natomiast  kwotę 600 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  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                               
Kwotę  40 zł przeznacza się na zakup materiałów  papierniczych do sprzętu  drukarskiego  
związanego z wykonywaniem zadań w zakresie aktualizacji rejestru wyborców. 
 
Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
------------------------------------------------------------------------------- 
Kwotę  154 zł  przeznacza się jako sfinansowanie zakupu akcesoriów komputerowych  
związanych z wykonywaniem zadań w zakresie obrony cywilnej. 



 
 
Dział 801- Oświata i wychowanie  
----------------------------------------- 
Kwotę 580 zł  przeznacza się  na pokrycie  wydatków związanych  z zakupem  energii 
cieplnej w Zespole Szkół w Zawidowie. 
 
Dział 852 – Pomoc społeczna  
------------------------------------ 
390 zł jest to dofinansowanie usług opiekuńczych  świadczonych dla osób samotnych i 
chorych, natomiast kwotę  600  zł  przeznacza się  na pokrycie kosztów związanych z  
zakupem  środków ochronnych oraz wody dla  pracowników zatrudnionych w  ramach prac 
społecznie  użytecznych . 
 
 
                                                                                                      Z up. Burmistrza Miasta 
                                                                                                          Zastępca Burmistrza   
 
                                                                                                                Robert Łężny         
                                                                                                                
 
 


