
ZARZĄDZENIE Nr 93/2009 
Burmistrza Miasta Zawidowa 

z dnia 30-11-2009 

 
 
 

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  6.565  zł w tym: 
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota zł 
750   Administracja publiczna  995 
 75022  Rady gmin 995 
  4300 Zakup usług pozostałych  995 
754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa  
200 

 75412  Ochotnicze straże pożarne 200 
  4280 Zakup usług zdrowotnych  200 
801   Oświata i wychowanie 5.370 
 80104  Przedszkola 5.370 
  4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i 

produktów biobójczych  
500 

  4300 Zakup usług pozostałych 2.637 
  4420 Zakup środków żywności  500 
  4430 Różne opłaty i składki  633 
  4700 Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej  
800 

  4740 Zakup materiałów  papierniczych do sprzętu 
drukarskiego  i urządzeń  kserograficznych  

300 

Razem:    6.565          
                                                                      
                                                                             

 
§ 2 

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę  6.565 zł w tym: 
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota zł 
750   Administracja publiczna  995 
 75011  Urzędy wojewódzkie  60 
  4410 Podróże służbowe krajowe 60 
 75023  Urzędy gmin 670 
  3020 Wydatki osobowe niezliczone do 

wynagrodzeń 
20 

  4270 Zakup usług remontowych  650 
 75075  Promocja jednostek samorządu 265 



terytorialnego 
  4530  Podatek od towarów i usług 265 
754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa  
200 

 75412  Ochotnicze straże pożarne 200 
  4300 Zakup usług pozostałych 200 
801   Oświata i wychowanie  5.370 
 80104  Przedszkola 5.370 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 840 
  4260 Zakup energii 3.730 
  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  
50 

  4750 Zakup akcesoriów komputerowych ,w tym 
programów i licencji 

750 

Razem    6.565  
 

 
§ 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 750 – Administracja publiczna  
--------------------------------------------- 
Kwotę 995zł przeznacza się na dofinansowanie następujących wydatków: 
a/60 zł są to wydatki związane z wykonywaniem zadań w zakresie administracji 
rządowej/dofinansowanie podróży służbowych krajowych /, 
b/20 zł na pokrycie zwiększonych  świadczeń rzeczowych  wynikających z przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa  i higieny pracy pracowników  zatrudnionych w Urzędzie 
Miejskim, 
c/650 zł dofinansowanie usług remontowych w Urzędzie Miejskim/naprawa kserokopiarki/, 
d/265 zł jest to dofinansowanie podatku VAT od zakupionych i rozdanych  gadżetów 
związanych  z promocją  miasta. 
 
Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne  i ochrona przeciwpożarowa 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Kwotę 200 zł  przeznacza się na dofinansowanie  zakupywanych usług związanych z 
wykonywaniem zadań w zakresie p.poż. 
 
Dział 801– Oświata i wychowanie 
----------------------------------------- 



Kwotę 5.370 zł przeznacza się na dofinansowanie wydatków w Przedszkolu Publicznym w 
tym: 
a/840 zł  przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe/dodatkowe zajęcia z dziećmi/, 
b/3.730 zł jest to dofinansowanie zakupu energii elektrycznej, 
c/50 zł  są to wydatki związane z  zakupem usług telefonii komórkowej, 
d/750 zł jest to dofinansowanie wydatków  związanych z zakupem akcesoriów   
   komputerowych. 
 
                                                                                                               BURMISTRZ 
                                                                                                               
                                                                                                              Józef Sontowski  
                                                                 
 


