
ZARZĄDZENIE Nr 82/2009 
Burmistrza Miasta Zawidowa 

z dnia 21-10-2009 

 
 
 

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  16.335 zł w tym: 
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota w zł 
801   Oświata i wychowanie  11.570 
 80101  Szkoły podstawowe 11.570 
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa   na realizację  własnych zadań 
bieżących gmin  

11.570 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 4.765 
 85415  Pomoc materialna dla uczniów 4.765 
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 
bieżących  gmin 

4.765 

Razem    16.335  
 

§ 2 
I. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę  5.732 zł w tym:                                                                       
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota w zł 
750   Administracja publiczna 4.432 
 75023  Urzędy  gmin 4.432 
  4430 Różne opłaty i składki  4.432 
921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.300 
 92120  Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  1.300 
  4270 Zakup usług remontowych 1.300 
Razem    5.732 
 
 
II. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę  22.067 zł w tym 
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota w zł 
750   Administracja publiczna  4.432 
 75011  Urzędy  wojewódzkie 2.102 
  4300 Zakup usług pozostałych 2.102 
 75023  Urzędy gmin 2.330 
  3020 Wydatki osobowe niezliczone do 

wynagrodzeń 
1.280 



  4260 Zakup energii 1.000 
  4270 Zakup usług remontowych  50 
801   Oświata i wychowanie  11.570 
 80101  Szkoły podstawowe  11.570 
  4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i   

książek 
11.570 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 4.765 
 85415  Pomoc materialna dla uczniów 4.765 
  3260 Inne formy pomocy dla uczniów 4.765 
921   Kultura  i ochrona dziedzictwa  

narodowego 
1.300 

 92120  Ochrona zbytków i opieka nad zabytkami 1.300 
  4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich 

dotyczących obiektów zabytkowych będących 
w użytkowaniu jednostek budżetowych 

 

Razem    22.067 
    

 
 

§ 3 
Ogółem plan budżetu na rok 2009 po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie 
dochodów  11.971.038,59  zł oraz po stronie wydatków 14.146.243,59 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  16.335 zł  dokonano na podstawie Decyzji   
Wojewody Dolnośląskiego  w tym: 
1/Decyzją  Nr KO-WO-0341/61B/2009 z dnia 6.10.2009  przyznano dotację  w  wysokości 
11.570 zł z przeznaczeniem na sfinansowaniu zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc 
zabaw w szkole w  ramach Rządowego Programu wspierania  w latach 2009-2014 organów 
prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach 
I-III szkół podstawowych – „Radosna szkoła”, 
2/Decyzja KO-WO-0341/68B/2009  z dnia 14.10.2009 przyznano dotację w wysokości 4.765 
zł  z przeznaczeniem  na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o 
charakterze  socjalnym. 
Zwiększenie  dotacji spowodowało również zwiększenie wydatków  z tych tytułów. 
W związku z koniecznością sfinansowania dodatkowych wydatków wynikających  z 
realizacji budżetu dokonano przeniesień  w poszczególnych działach budżetu w tym: 



 
 
 
Dział 750- Administracja publiczna 
-------------------------------------------                                                                                                                   
Kwotę 4.432 zł przeznacza się na dofinansowanie  wydatków   wynikających z przepisów 
dotyczących  bezpieczeństwa i higieny pracy, zakupem  energii elektrycznej i usług 
remontowych w Urzędzie Miejskim. 
 
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
-------------------------------------------------------------------                                                                                                               
Celem dostosowania odpowiedniej klasyfikacji budżetowej dokonano  przeniesienia planu 
wydatków pomiędzy paragrafami. 
 
 
 
                                                                                                                            Burmistrz 
 
                                                                                                                       Józef  Sontowski  
                                                                                                            
 
 


