
ZARZĄDZENIE Nr 73/2009 
Burmistrza Miasta Zawidowa 

z dnia 07-09-2009 

 
 
 

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   )zarządzam co następuje: 
                                                                     

§ 1 
 
I . Zmniejsza  się  dochody budżetu miasta o kwotę  24.555 zł w tym: 
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota zł 
852   Pomoc społeczna  24.555 
 85213  Składki na ubezpieczenia zdrowotne 

opłacane  za osoby pobierające  niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 
świadczenia  rodzinne oraz za osoby  
uczestniczące w zajęciach w centrum 
integracji społecznej 

2.699 

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

2.699 

 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki  na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

21.856 

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

21.856 

Razem    24.555 
 
 
II. Zwiększa się dochody budżetu miasta  o kwotę  33.600  zł w tym: 
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota zł 
852   Pomoc społeczna  33.600 
 85213  Składki na ubezpieczenia  zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej , niektóre 
świadczenia  rodzinne oraz za osoby 
uczestniczące  w zajęciach  w centrum 
integracji społecznej 

2.600 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu  
państwa na realizację  własnych zadań 
bieżących gmin 

2.600 

 85214  Zasiłki i pomoc w naturze  oraz składki  na 
ubezpieczenia  emerytalne i rentowe  

28.000 



  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin 

28.000 

 85295  Pozostała działalność 3.000 
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych  zadań 
bieżących  gmin 

3.000 

Razem    33.600 
 

 
§ 2 

 
I.. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 24.555 zł w tym: 
Dział Rozdział Paragraf Określenie  Kwota zł 
852   Pomoc społeczna  24.555 
 85213  Składki na ubezpieczenia zdrowotne 

opłacane za  osoby pobierające niektóre 
świadczenia  z pomocy społecznej, niektóre 
świadczenia  rodzinne oraz za osoby 
uczestniczące w  zajęciach w centrum 
integracji społecznej 

2.699 

  4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne  2.699 
 85214  Zasiłki i pomoc w  naturze oraz składki na 

ubezpieczenia  emerytalne i rentowe 
21.856 

  3110 Świadczenia społeczne 21.856 
Razem    24.555 
 
II. Zwiększa  się wydatki budżetu miasta o kwotę  33.600  zł w tym: 
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota zł 
852   Pomoc społeczna  33.600 
 85213  Składki na ubezpieczenia zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 
świadczenia  rodzinne oraz za osoby 
uczestniczące w zajęciach  w centrum 
integracji społecznej  

2.600 

  4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 2.600 
 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki  na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
28.000 

  3110 Świadczenia społeczne  28.000 
 85295  Pozostała działalność 3.000 
  3110 Świadczenia społeczne 3.000 
Razem    33.600             
 

 
§ 3 

Ogółem plan budżetu na rok 2009 po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie 
dochodów  11.925.143,59  zł  oraz po stronie wydatków  14.358.848,59 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 
 
Zmiany w budżecie miasta wprowadzono na podstawie decyzji  Wojewody Dolnośląskiego : 
1/Decyzją Nr PS-III-3050-121/09 z dnia  25.08.2009  roku  przyznano dotację celową w  
   wysokości 3.000 zł   z przeznaczeniem na  dofinansowanie  realizacji programu   
   wieloletniego  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „. 
2/Decyzją Nr PS-III-3050-124/09 z dnia 27 .08.2009 roku  wprowadzono zmiany w planie  
  dotacji celowej  na rok 2009 w rozdziale 85213  i  rozdziale 85214. 
                                                                                                                
 
                                                                                                      Z up. Burmistrza Miasta  
                                                                                                           Zastępca  Burmistrza 
 
                                                                                                               Robert Łężny    
 
                                                                                                                                                                                                        
                                                  
                                                      
 
 
 
 


