
ZARZĄDZENIE Nr 101/2010 
Burmistrza Miasta Zawidowa 

z dnia 16-12-2010 

 
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2010. 
 
                  Na podstawie art.257 pkt.1 i 3 Ustawy z dnia  27 sierpnia 2009  roku o finansach 
publicznych  /Dz U Nr 157  poz 1240 / § 16 pkt. 2  Uchwały Nr XLIII /219/2009 Rady 
Miejskiej w Zawidowie z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu miasta na rok 2010 
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 

I. Zmniejsza  się dochody budżetu miasta o kwotę  88.850 zł w tym: 
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota w zł 
600   Transport i łączność 21.000 
 60016  Drogi publiczne gminne 21.000 
  6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa  na realizację inwestycji i 
zakupów  inwestycyjnych własnych gmin 

21.000 

801   Oświata i wychowanie 63.850 
 80101  Szkoły podstawowe 63.850 
  6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych  własnych gmin 

63.850 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 4.000 
 85415  Pomoc materialna dla uczniów 4.000 
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa  na realizację własnych zadań 
bieżących gmin 

4.000 

Razem    88.850  
 
 
II. Zwiększa się dochody budżetu  miasta o kwotę  53.561 zł w tym: 
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota w zł 
852   Pomoc społeczna 53.561 
 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
561 

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

561 

 85278  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  53.000 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

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

53.000 

Razem    53.561 
 

 



 
§ 2 

I .Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę  150.318 zł w tym:                                                                       
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota w zł 
600   Transport i łączność 21.000 
 60016  Drogi publiczne i gminne 21.000 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 21.000 
700   Gospodarka mieszkaniowa 4.000 
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.000 
  4270 Zakup usług remontowych 3.000 
 70078  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  1.000 
  4270 Zakup usług remontowych 1.000 
750   Administracja  publiczna 2.650 
 75023  Urzędy gmin 2.650 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 2.650 
751   Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa  

500 

 75109  Wybory do rad gmin, rad powiatów i 
sejmików województw, wybory wójtów, 
burmistrzów i prezydentów  miast oraz 
referenda  gminne, powiatowe i wojewódzkie 

500 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  500 
754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa  
16.954 

 75412  Ochotnicze straże pożarne  600 
  3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 600 
 75478  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  16.354 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16.354 
801   Oświata i wychowanie 87.186 
 80101  Szkoły podstawowe 65.881 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 900 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 700 
  4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i 

produktów biobójczych 
390 

  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 
książek  

12 

  4410 Podróże służbowe krajowe 29 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  63.850 
 80110  Gimnazja 19.105 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14.500 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.000 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 1.100 
  4410 Podróże służbowe krajowe 500 
  4700 Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej 
5 

 80146  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2.200 
  4700 Szkolenia pracowników niebedących  

członkami korpusu służby cywilnej 
2.200 



851   Ochrona zdrowia 2.820 
 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2.820 
  4300 Zakup usług pozostałych 2.700 
  4430 Różne opłaty i składki 120 
852   Pomoc społeczna 2.108 
 85212  Świadczenia rodzinne , świadczenia z 

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

100 

  4300 Zakup usług pozostałych 100 
 85219  Ośrodki pomocy społecznej 1.987 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 450 
  4260 Zakup energii 625 
  4300 Zakup usług pozostałych 791 
  4350 Zakup usług dostępu do sieci  Internet 17 
  4410 Podróże służbowe krajowe 104 
 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 
21 

  4300 Zakup usług pozostałych  21 
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 4.000 
 85415  Pomoc materialna dla uczniów 4.000 
  3110 Świadczenia społeczne 4.000 
900   Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
9.100 

 90004  Utrzymanie zieleni 9.100 
  4300 Zakup usług pozostałych  9.100 
Razem    150.318  
 
 
II. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę  115.029 zł w tym 
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota w zł 
700   Gospodarka mieszkaniowa 4.000 
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.000 
  4300 Zakup usług pozostałych 3.000 
 70078  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1.000 
  4260 Zakup energii 1.000 
750   Administracja publiczna 2.650 
 75023  Urzędy gmin 2.650 
  4260 Zakup energii 2.200 
  4270 Zakup usług remontowych   450 
751   Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony  prawa oraz 
sądownictwa 

              500 

 75109  Wybory do rad gmin, rad powiatów i 
sejmików województw, wybory wójtów, 
burmistrzów i prezydentów  miasta oraz 
referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 

500 

  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu  
drukarskiego i urządzeń kserograficznych  

500 



754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

16.954 

 75412  Ochotnicze straże pożarne 600 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400 
  4260 Zakup energii 200 
 75478  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 16.354 
  4300 Zakup usług pozostałych 16.354 
801   Oświata i wychowanie 23.336 
 80101  Szkoły podstawowe 21.560 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6.000 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.656 
  4260 Zakup energii 12.904 
 80110  Gimnazja 776 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych  
51 

  4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym 
programów i licencji 

725 

 80146  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.000 
  4300 Zakup usług pozostałych 1.000 
851   Ochrona zdrowia 2.820 
 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2.820 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.691 
  4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 

programów i  licencji 
1.129 

852   Pomoc społeczna  55.669 
 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
561 

  3110 Świadczenia społeczne 561 
 85215  Dodatki mieszkaniowe 1.889 
  3110 Świadczenia społeczne 1.889 
 85219  Ośrodki pomocy społecznej 119 
  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych świadczonych  w 
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 

119 

 85278  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 53.000 
  3110 Świadczenia społeczne 53.000 
 85295  Pozostała działalność 100 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 
900   Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska  
9.100 

 90015  Oświetlenie ulic placów i dróg 9.100 
  4260 Zakup energii 9.100 
Razem    115.029 
    
                                                                                 
 
 
 
 



 
 
                                                                              § 3 
Ogółem plan budżetu na rok 2010 po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie 
dochodów  14.150.697,61 zł oraz po stronie wydatków 17.830.567,61 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 i zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta dokonano na podstawie 
Decyzji Wojewody Dolnośląskiego w tym: 
1/Decyzją  FB.IV.3040/105-2/2010 z dnia 30 listopada 2010 roku zmniejszono dotację o  
   kwotę 21.000 zł przeznaczoną na przebudowę ul. Lubelskiej  do ul. Wesołej, 
2/Decyzją FB.III.3011-231/10-1 z dnia 30 listopada 2010 roku zmniejszono dotację  o kwotę  
   63.850 zł  przeznaczoną na utworzenie szkolnego placu zabaw oraz o kwotę 4.000 zł  
    zmniejszono dotację przeznaczoną na wypłatę zasiłku powodziowego na cele edukacyjne, 
 3/Decyzją PS-III-3050-314/10 z dnia 30 listopada 2010 roku zwiększono dotację  o kwotę  
   561 zł  z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części 
   gwarantowanej z budżetu państwa, 
 4/Decyzją  PS-III-3050-321/10 z dnia 2 grudnia  2010 roku zwiększono dotację o kwotę  
    53.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych dla osób i rodzin  
    poszkodowanych w wyniku powodzi.   
 
Ponadto dokonano przeniesienia wydatków w poszczególnych działach celem pokrycia 
wydatków związanych z wykonywaniem budżetu w tym: 
 
Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa 
---------------------------------------------- 
Kwotę 4.000 zł przeznacza się na : 
a/3.000 zł pokrycie kosztów wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, 
b/1.000 zł pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej  związanej z osuszaniem  lokali 
mieszkalnych będących własnością Gminy po powodzi sierpniowej.  
 
Dział 750 – Administracja publiczna 
--------------------------------------------- 
Kwotę 2650 zł przeznacza się na ; 



a/2.200 zł pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej w Urzędzie Miejskim, 
b/450 zł  przeznaczone  jest na dofinansowanie wydatków w Urzędzie Miejskim tj, usług 
remontowych . 
 
Dział 751 -Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kwotę 500 zł przeznacza się na  pokrycie kosztów zakupu materiałów papierniczych 
związanych z wyborami  do Rady Miejskiej  i Burmistrza Miasta. 
 
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
---------------------------------------------------------------------------------  
Kwotę 16.954 zł przeznacza się na : 
a/600 zł zakup energii elektrycznej i paliwa na potrzeby OSP, 
b/16.354 zł przeznacza się na zakup usług związanych  z usuwaniem skutków powodzi. 
 
Dział 801 – Oświata i wychowanie 
------------------------------------------ 
Kwotę 23.336 zł przeznacza się na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z 
funkcjonowaniem Zespołu Szkół w Zawidowie. 
 
Dział 851- Ochrona zdrowia  
----------------------------------- 
Kwotę 2.820 zł przeznacza się na  zakup materiałów i akcesoriów  komputerowych  
związanych z  realizacja programu profilaktycznego. 
 
Dział – 852- Pomoc społeczna  
-------------------------------------- 
Kwotę  2.108 zł przeznacza się na : 
a/1.889 zł pokrycie zwiększonych wydatków związanych  z wypłatą dodatków   
   mieszkaniowych, 
b/119 zł są to zwiększone wydatki związane z usługami telefonicznymi w Miejskim Ośrodku  
   Pomocy Społecznej, 
c/100 zł  zakup materiałów  niezbędnych do pracy dla  osób wykonujących prace społecznie  
    użyteczne. 
                                                                       
 
 
                                                                                                                         Burmistrz  
 
                                                                                                                      Józef Sontowski   
                                                                                                            
 
 
 


