
ZARZĄDZENIE Nr 86/2009 
Burmistrza Miasta Zawidowa 

z dnia 30-10-2009 

 
 
 

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 
I. Zmniejsza się dochody  budżetu miasta o kwotę  1.681,00 zł w tym: 
Dział Rozdział Paragraf Określenie  Kwota wgr 
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 1.681,00 
 85415  Pomoc materialna dla uczniów 1.681,00 
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa  na realizację własnych zadań 
bieżących gmin 

1.681,00 

Razem    1.681,00 
  
II. Zwiększa  się dochody budżetu miasta o kwotę 5.331,50 zł w tym: 
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota w gr 
010   Rolnictwo i łowiectwo       1.835,50 
 01095  Pozostała działalność 1.835,50 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa  na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej  oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami 

1.835,50 

801   Oświata i wychowanie  396,00 
 80101  Szkoły podstawowe 396,00 
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa   na realizację  własnych zadań 
bieżących gmin  

396,00 

852   Pomoc społeczna  3.100,00 
 85214  Zasiłki  i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
3.100,00 

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

3.100,00 

Razem    5.331,50  
 
 
 
 
 



§ 2 
I. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę  2.131,00 zł w tym:                                                                       
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota w gr 
750   Administracja publiczna 200,00 
 75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego 200,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 
801   Oświata i wychowanie 100,00 
 80146  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 100,00 
  4300 Zakup usług  pozostałych 100,00 
852   Pomoc społeczna  150,00 
 85295  Pozostała działalność 150,00 
  3110 Świadczenia społeczne 150,00 
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 1.681,00 
 85415  Pomoc materialna dla uczniów 1.681,00 
  3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1.681,00 
Razem    2.131,00 
 
 
II. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę  5.781,50 zł w tym 
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota w gr 
010   Rolnictwo i łowiectwo 1.835,50 
 01095  Pozostała działalność 1.835,50 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  25,99 
  4300 Zakup usług pozostałych  10,00 
  4430 Różne opłaty i składki 1.799,51 
750   Administracja publiczna  200,00 
 75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego  200,00 
  4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 

programów i licencji  
200,00 

801   Oświata i wychowanie  496,00 
 80146  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 100,00 
  4700 Szkolenie pracowników niebędących  

członkami korpusu służby cywilnej 
100,00 

 80195  Pozostała działalność 396,00 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 396,00 
852   Pomoc społeczna  3.250,00 
 85214  Zasiłki  i pomoc w naturze oraz składki  na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
3.100,00 

  3110 Świadczenia społeczne 3.100,00 
 85295  Pozostała działalność 150,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  150,00 
Razem    5.781,50 
    

 
 

§ 3 
 
Ogółem plan budżetu na rok 2009 po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie 
dochodów  11.974.689,09  zł oraz po stronie wydatków 14.149.894,09 zł. 



§ 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
                                                                                                                       Burmistrz  
                                                                                                                 
                                                                                                                   Józef Sontowski  
                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                
                                             U  Z  A  S  A  D  N  I  E  N  I  E 
Zmniejszenia dochodów budżetu miasta  o kwotę 1.681 zł  dokonano na podstawie  Decyzji 
Wojewody Dolnośląskiego Nr KO-WO-0341/24D/2009 z dnia 19 października 2009 roku. 
Powyższą Decyzją  zmniejszono  dotację przeznaczona  na dofinansowanie zakupu 
podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2020 naukę w  klasach 
I-III szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum. 
 
Zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę  5.331,50 zł  dokonano na podstawie Decyzji   
Wojewody Dolnośląskiego  w tym: 
1/Decyzją  Nr FB.I.KS.3050/104/09  z dnia 26.10.2009  przyznano dotację  w  wysokości 
1.835,50 zł z przeznaczeniem na  zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, 
2/Decyzja KO-WO-0341/69B/2009  z dnia 20.10.2009 przyznano dotację w wysokości 396zł  
z przeznaczeniem  na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnej  powołanej do 
rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. 
3/Decyzją PS-III-3050-158/09 z dnia 21.10.2009 przyznano dotacje w wysokości 3.100 zł z 
przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej  z 
budżetu państwa. 
Zmniejszenie i zwiększenie dotacji spowodowało również zmniejszenie i 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 200 zł przeznacza się na dofinansowanie  wydatków  związanych z wykonywaniem 
zadań w zakresie promocji miasta tj. zakup akcesoriów komputerowych.   
 
Dział 801- Oświata i wychowanie 
-----------------------------------------                                                                                                               
Kwotę 100 zł przeznacza się na dofinansowanie  szkoleń pracowników w Przedszkolu 
Publicznym. 
 
Dział 852 – Pomoc społeczna  
------------------------------------ 
Kwotę 150 zł przeznacza się na dofinansowanie wydatków związanych  z zatrudnieniem 
pracowników w ramach prac społecznie użytecznych. 
 
                                                                                                                           Burmistrz 
 
                                                                                                                       Józef  Sontowski  
                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                



 
                                                  
 
                                                     
 
 
 


