
ZARZĄDZENIE Nr 89/2009 
Burmistrza Miasta Zawidowa 

z dnia 18-11-2009 

 
 
 

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 
I. Zmniejsza się dochody  budżetu miasta o kwotę  3.596 zł w tym: 
Dział Rozdział Paragraf Określenie  Kwota w zł 
801   Oświata i wychowanie 396 
 80101  Szkoły podstawowe  396 
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa  na realizacje własnych zadań 
bieżących gmin 

396 

852   Pomoc społeczna  3.200 
 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
3.200 

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

3.200 

Razem    3.596 
  
II. Zwiększa  się dochody budżetu miasta o kwotę 22.396 zł w tym: 
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota w zł 
801   Oświata i wychowanie  396 
 80195  Pozostała działalność 396 
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizacje własnych zadań 
bieżących gmin 

396 

852   Pomoc społeczna  22.000 
 85212  Świadczenia rodzinne, świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego  

22.000 

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

22.000 

Razem    22.396  
 



 
 

§ 2 
I. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę  17.799 zł w tym:                                                                       
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota w  zł 
600   Transport i łączność 280 
 60016  Drogi publiczne i gminne 280 
  4270 Zakup usług remontowych  280 
750   Administracja publiczna 441 
 75022  Rady gmin 191 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 191 
 75023  Urzędy gmin 250 
  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 

drukarskiego i urządzeń kserograficznych  
250 

801   Oświata i wychowanie 2.217 
 80101  Szkoły podstawowe 2.217 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 302 
  4430 Różne opłaty i składki  1.915 
852   Pomoc społeczna  9.946 
 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
3.703 

  3110 Świadczenia społeczne 3.703 
 85219  Ośrodki pomocy społecznej 6.243 
  3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 381 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 210 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 765 
  4260 Zakup energii 2.500 
  4350 Zakup usług dostępu do sieci internetu 32 
  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług  

telekomunikacyjnych  telefonii komórkowej  
190 

  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych  telefonii stacjonarnej 

1.110 

  4410 Podróże służbowe krajowe 300 
  4700 Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej  
555 

  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu  
drukarskiego i urządzeń kserograficznych  

200 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 4.765 
 85415  Pomoc materialna dla uczniów 4.765 
  3260 Inne formy pomocy dla uczniów 4.765 
926   Kultura fizyczna i sport 150 
 92601  Obiekty sportowe 150 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 150 
Razem    17.799 
 
 
 
 
 



II. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę  36.599  zł w tym 
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota w zł 
600   Transport i łączność 280 
 60016  Drogi publiczne i gminne 280 
  4300 Zakup usług pozostałych 280 
750   Administracja publiczna  441 
 75011  Urzędy wojewódzkie  191 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  191 
 75023  Urzędy gmin 250 
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 

książek  
50 

  4700 Szkolenia pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej   

200 

801   Oświata i wychowanie  2.217 
 80101  Szkoły podstawowe 2.022 
  4260 Zakup energii 950 
  4270 Zakup usług remontowych 302 
  4700 Szkolenie pracowników niebędących  

członkami korpusu służby cywilnej 
770 

 80110  Gimnazja 195 
  4280 Zakup usług zdrowotnych 85 
  4300 Zakup usług pozostałych 110 
852   Pomoc społeczna  28.746 
 85202  Domy pomocy społecznej  503 
  4330 Zakup usług przez jednostki samorządu 

terytorialnego od innych jednostek samorządu 
terytorialnego 

503 

 85212  Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe  z 
ubezpieczenia społecznego 

22.000 

  3110 Świadczenia społeczne  22.000 
 85219  Ośrodki pomocy społecznej  6.243 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.130 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 880 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  233 
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 4.765 
 85415  Pomoc materialna dla uczniów 4.765 
  3240 Stypendia dla uczniów 4.765 
926   Kultura fizyczna i sport 150 
 92601  Obiekty sportowe 150 
  4260 Zakup energii 100 
  4300 Zakup usług pozostałych 50 
Razem    36.599 
    

 
 
 
 



§ 3 
 
Ogółem plan budżetu na rok 2009 po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie 
dochodów  9.678.119,09  zł oraz po stronie wydatków 11.475.324 ,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 3.200 zł  dokonano na podstawie  Decyzji 
Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-184/09 z dnia 6 listopada  2009 roku. Powyższą 
Decyzją  zmniejszono  dotację przeznaczoną  na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych. 
Zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę  22.000 zł  dokonano na podstawie Decyzji   
Wojewody Dolnośląskiego  Nr  PS-III-3050-178/09 z dnia 5 listopada 2009 r. Powyższą  
Decyzją przyznano dotację w wysokości 22.000  zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń 
rodzinnych ,realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o 
świadczeniach rodzinnych.  
Zmniejszenie i zwiększenie dotacji spowodowało również zmniejszenie i zwiększenie 
wydatków  z tych tytułów. 
Ponadto dokonano przeniesienia dochodów  w dziale 801 „Oświata i wychowanie” z uwagi 
na  zmianę klasyfikacji budżetowej. 
 
W związku z koniecznością sfinansowania dodatkowych wydatków wynikających  z 
realizacji budżetu dokonano przeniesień  w poszczególnych działach budżetu w tym: 
 
Dział 600 – Transport i łączność 
--------------------------------------- 
Kwotę 280 zł przeznacza się na  dofinansowanie usług transportowych  związanych z 
remontami nawierzchni ulic. 
 
Dział 750- Administracja publiczna 
-------------------------------------------                                                                                                                   
Kwotę 191 zł przeznacza się na dofinansowanie  wydatków  związanych z wykonywaniem 
zadań w zakresie administracji  rządowej tj. zakup  materiałów, natomiast  250 zł przeznacza 
się na dofinansowanie zakupu pomocy naukowych i szkoleń pracowników Urzędu 
Miejskiego  
 
Dział 801- Oświata i wychowanie 
-----------------------------------------                                                                                                               
Kwotę 2.217 przeznacza się na dofinansowanie wydatków związanych  z zakupem energii, 
usług remontowych , szkoleniami pracowników , zakupem usług zdrowotnych oraz 
pozostałych usług  w Szkole Podstawowej i Gimnazjum. 
 
 
 



 
Dział 852 – Pomoc społeczna  
------------------------------------ 
Kwotę 503 zł przeznacza się na dofinansowanie wydatków związanych  z  pobytem 
mieszkanki Zawidowa  w Domu Pomocy  Społecznej natomiast 6.243 zł  są to wydatki  
związane z wypłatą nagród  dla pracowników  Ośrodka Pomocy Społecznej z o okazji „Dnia 
Pracownika Socjalnego”. 
 
Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza 
------------------------------------------------------ 
W związku ze zmianą przeznaczenia dotacji  z budżetu państwa dokonano zmiany  w 
klasyfikacji wydatków w tym dziale.  
 
Dział 926-  Kultura fizyczna i sport 
------------------------------------------ 
Kwotę 150 zł  przeznacza się na zakup wody i zrzut ścieków  na boisku  „ORLIK”.                                                                                                                        
 
 
                                                                                                                           Burmistrz 
 
                                                                                                                       Józef  Sontowski  
                                                                                                            
 
                                                                                                                       
                                                                                                                
 
                                                                                                               
 
                                                  
 
 


