
ZARZĄDZENIE Nr 40/2010 
Burmistrza Miasta Zawidowa 

z dnia 17-06-2010 

 
 
 

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  1.440 zł w tym: 
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota w zł 
751   Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sadownictwa  

1.440 

 75107  Wybory  Prezydenta  Rzeczypospolitej 
Polskiej  

1.440 

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

1.440 

Razem    1.440  
 

§ 2 
 

I. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę  4.200 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 
801   Oświata i wychowanie 1.200 
 80101  Szkoły podstawowe 1.200 
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 

książek  
1.200 

Razem    4.200  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
II. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 5.640 zł w tym 
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota w zł 
700   Gospodarka mieszkaniowa 3.000 
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.000 
  4260 Zakup energii 2.000 
  4300 Zakup usług pozostałych 1.000 
751   Urzędy naczelnych  organów władzy 

państwowej, kontroli i  ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

1.440 

 75107  Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1.440 
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  1.440 
801   Oświata i wychowanie 1.200 
 80110  Gimnazja 1.200 
  4300 Zakup usług pozostałych  1.200 
Razem    5.640 
    
                                                                                 § 3 
 
Ogółem plan budżetu na rok 2010 po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie 
dochodów  13.459.506,11 zł oraz po stronie wydatków 14.557.394,11 zł. 
 
                                                                                 
                                                                                § 4 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
                                                                                                                         Burmistrz 
 
                                                                                                                     Józef Sontowski  
 
                                                                                                                       
                                                                                                                 
                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       



                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                      
                                                   U  Z  A  S  A  D  N  I  E  N  I  E 
 
Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 1.440 zł  dokonano na podstawie 
Krajowego Biura Wyborczego Nr DJG 0301-2-3/10   z dnia 15 czerwca 2010 roku. Powyższa 
dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie  wydatków zryczałtowanych diet członków 
obwodowych  komisji wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej , zarządzonymi na dzień 20 czerwca 2010 roku. 
 
Ponadto dokonano przeniesienia wydatków w  poszczególnych działach  w tym: 
 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 
----------------------------------------------- 
Kwotę 3.000 zł przeznacza się na : 
a/2.000 zł  jest to dofinansowanie zakupu energii elektrycznej/  budynek ul. Młynarska/, 
b/1.000 zł  jest to dofinansowanie  usług geodezyjnych związanych  z podziałami  
nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży. 
 
Dział  801 - Oświata i wychowanie  
------------------------------------------ 
Kwotę 1.200 zł przeznacza się na pokrycie dodatkowych  wydatków związanych  z 
przejazdami  na zawody gimnazjalistów. 
 
 
 
                                                                                                                      Burmistrz 
 
                                                                                                                Józef   Sontowski   
                                                                                                            
 
                                                                                                                       
                                                                                                                
 
                                                                                                               
 
                                                  
 
                                                     
 
 
 
 
    
 


