
ZARZĄDZENIE Nr 24/2010 
Burmistrza Miasta Zawidowa 

z dnia 30-04-2010 

 
 

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 
Zwiększa  się dochody budżetu miasta o kwotę  63.850  zł w tym: 
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota w zł 
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 

Razem    63.850  
 

§ 2 
I. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę  3.175  zł w tym:                                                                       
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota w zł 
700   Gospodarka mieszkaniowa 3.000 
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  3.000 
  4270 Zakup usług remontowych  3.000 
750   Administracja publiczna 54 
 75095  Pozostała działalność 54 
  2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych 

jednostek samorządu terytorialnego  oraz 
związków gmin lub związków powiatów na 
dofinansowanie zadań bieżących  

54 

900   Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska  

121 

 90013  Schroniska dla zwierząt 121 
  2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych 

jednostek samorządu terytorialnego oraz 
związków gmin  lub związków powiatów na 
dofinansowanie zadań bieżących  

121 

Razem    3.175  
 
 
II. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę  67.025  zł w tym 
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota w zł 
700   Gospodarka mieszkaniowa 3.000 
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  3.000 



  4300 Zakup usług pozostałych 3.000 
750   Administracja publiczna 54 
 75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego 54 
  4300 Zakup usług pozostałych 54 
801   Oświata i wychowanie  63.850 
 80101  Szkoły  podstawowe  63.850 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  63.850 
900   Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
121 

 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 121 
  4260 Zakup energii 121 
Razem    67.025 
    
                                                                                 § 3 
Ogółem plan budżetu na rok 2010 po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie 
dochodów  13.450.944 zł oraz po stronie wydatków 14.188.832 zł. 
 
                                                                                § 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
                                                                                                                Zastępca Burmistrza 
 
                                                                                                                     Robert Łężny  
 
                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                       
                                                   U  Z  A  S  A  D  N  I  E  N  I  E 
 
Zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę  63.850 zł  dokonano na podstawie Decyzji   
Wojewody Dolnośląskiego  Nr  KO-WO-0341/5B/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 roku. 
Powyższa dotacja przeznaczona jest na pokrycie częściowe kosztów utworzenia szkolnego 
placu zabaw 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” 
 
W związku z koniecznością sfinansowania dodatkowych wydatków wynikających  z 
realizacji budżetu dokonano przeniesienia wydatków  dziale „Gospodarka mieszkaniowa „ w 
wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wyceną budynku 
przyjętego na mienie gminy  przy ul. Młynarskiej. 
Ponadto wprowadzono  zmiany w planie wydatków w dziale 750”Administracja publiczna” 
oraz dziale 900”Gospodarka komunalna i ochrona środowiska „ w celu dostosowania 
ustalonych składek na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej  na rok 2010  /pisma ZGZZ 
Nr BZG-51/10 z dnia 26.04.2010 r/. 
 
 
 
                                                                                                            Zastępca  Burmistrza 
 
                                                                                                                  Robert Łężny      


