
ZARZĄDZENIE Nr 74/2009 
Burmistrza Miasta Zawidowa 

z dnia 30-09-2009 

 
 
 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie  miasta Zawidowa  na rok 2009. 
 
                   Na podstawie 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 
oraz 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 wydatki budżetu miasta o kwotę  81.785 zł w tym: 
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota zł 
700   Gospodarka mieszkaniowa  6.500 
 70005  Gospodarka gruntami  i nieruchomościami  6.500 
  4270 Zakup usług remontowych  6.500 
750   Administracja publiczna  690 
 75023  Urzędy gmin 690 
  4300 Zakup usług pozostałych  690 
754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa  
10 

 75414  Obrona cywilna 10 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  10 
801   Oświata i wychowanie 74.235 
 80101  Szkoły podstawowe 68.735 
  3020 Wydatki osobowe niezliczone do 

wynagrodzeń 
4.000 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33.165 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  8.570 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 2.600 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  15.000 
  4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i 

książek  
2.000 

  4270 Zakup usług remontowych 2.000 
  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 
1.400 

 80104  Przedszkola 100 
  4300 Zakup usług pozostałych 100 
 80110  Gimnazja 1.000 
  4700 Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej  
1.000 

 80146  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  4.400 
  4300 Zakup usług pozostałych 2.400 
  4410 Podróże służbowe krajowe 2.000 
852   Pomoc społeczna  350 
 85295  Pozostała działalność 350 



  3110 Świadczenia społeczne 350 
Razem:    81.785          
                                                                      
                                                                             

 
§ 2 

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę  81.785 zł w tym: 
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota zł 
700   Gospodarka mieszkaniowa 6.500 
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  6.500 
  4300 Zakup usług pozostałych 6.000 
  4610 Koszty postępowania sadowego i 

prokuratorskiego  
500 

750   Administracja publiczna  690 
 75011  Urzędy wojewódzkie  140 
  4350 Zakup usług dostępu do sieci internetowej  50 
  4410 Podróże służbowe krajowe 50 
  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 

drukarskiego i urządzeń kserograficznych  
40 

 75023  Urzędy gmin 500 
  3020 Wydatki osobowe niezliczone do 

wynagrodzeń 
500 

 75075  Promocja jednostek samorządu 
terytorialnego 

50 

  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu  
drukarskiego i urządzeń kserograficznych  

50 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa  

10 

 75414  Obrona cywilna 10 
  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu  

drukarskiego i urządzeń kserograficznych  
10 

801   Oświata i wychowanie  74.235 
 80101  Szkoły podstawowe 11.741 
  4260 Zakup energii 11.741 
 80103  Oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych  
19.600 

  3020 Wydatki osobowe niezliczone do 
wynagrodzeń 

1.251 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15.409 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.531 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 409 
 80104  Przedszkola 100 
  4700 Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej 
100 

 80110  Gimnazja 42.794 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31.663 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9.956 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 1.175 
852   Pomoc społeczna 350 



 85295  Pozostała działalność 350 
  3020 Wydatki osobowe niezliczone do 

wynagrodzeń 
300 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 
Razem    81.785  
 

 
§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
                                                                                                                
                                                                                                                 BURMISTRZ 
   
                                                                                                               Józef Sontowski 
                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                  
                                                  
                                                U  Z  A S  A  D  N  I  E  N  I  E 
 
W związku z  koniecznością  sfinansowania dodatkowych wydatków wynikających z 
realizacji budżetu dokonano przeniesienia  w  poszczególnych działach : 
 
Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa  
---------------------------------------------     
Kwotę 6.500 zł przeznacza się  na pokrycie wydatków tj: 
a/6.000 zł dofinansowanie kosztów wycen nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży, 
b/500 zł są to dodatkowe wydatki związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi 
w stosunku do zalegających z zapłatami  należności budżetowych. 
 
Dział 750 – Administracja publiczna  
--------------------------------------------- 
Kwotę 690 zł przeznacza się na dofinansowanie następujących wydatków: 
a/140 zł są to wydatki związane z wykonywaniem zadań w zakresie administracji rządowej, 
b/500 zł na pokrycie zwiększonych  świadczeń rzeczowych  wynikających z przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa  i higieny pracy pracowników  zatrudnionych w Urzędzie 
Miejskim, 
c/50 zł jest to dofinansowanie  zakupu materiałów związanych z wykonywaniem zadań w 
zakresie promocji miasta. 
 
Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne  i ochrona przeciwpożarowa 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Kwotę 10 zł  przeznacza się na  zakup materiałów związanych z wykonywaniem zadań w 
zakresie obrony cywilnej.  
 
Dział 801– Oświata i wychowanie 
----------------------------------------- 
Kwotę 74.235  zł przeznacza się na  sfinansowanie następujących wydatków: 
a/11.741 zł jest to dofinansowanie zakupu energii cieplnej  niezbędnej do ogrzania obiektów 
szkolnych, 
b/19.600 zł  są to wydatki związane z zatrudnieniem nauczyciela w nowo powstałym oddziale 
przedszkolnym przy  Zespole Szkół z dniem 1 września br, 



c/100 zł jest to dofinansowanie wydatków  związanych z zakupami usług remontowych w 
Przedszkolu Publicznym, 
d/42.794 zł jest to dofinansowanie wydatków w Gimnazjum w związku  ze zmianami 
organizacyjnymi  z dniem 1 września br  w tej jednostce. 
 
Dział 852- Pomoc społeczna  
----------------------------------- 
350 zł jest to dofinansowanie wydatków związanych z  zatrudnieniem pracowników   w 
ramach prac społecznie użytecznych . 
 
                                                                                                               BURMISTRZ 
                                                                                                               
                                                                                                              Józef Sontowski  
                                                                 
 
 
 
 
                                            


