
ZARZĄDZENIE Nr 43/2010 
Burmistrza Miasta Zawidowa 

z dnia 30-06-2010 

 
 
 

w sprawie: dot. 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  2.664 zł w tym:                                                                       
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota w zł 
630   Turystyka 320 
 63003  Zadania w zakresie upowszechniania turystki 320 
  4217 Zakup materiałów i wyposażenia 260 
  4219 Zakup materiałów i  wyposażenia  60 
700   Gospodarka mieszkaniowa  1.000 
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  1.000 
  4270 Zakup usług remontowych  1.000 
750   Administracja publiczna 1.090 
 75023  Urzędy gmin 1.090 
  4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym 

programów i licencji 
1.090 

751   Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sadownictwa 

154 

 75107  Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 154 
  4300 Zakup usług pozostałych 154 
926   Kultura fizyczna i sport 100 
 92601  Obiekty sportowe 100 



  4179 Wynagrodzenia bezosobowe 100 
Razem    2.664  
 
 
II. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę  4.104 zł w tym 
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota w zł 
630   Turystyka 320 
 63003  Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 320 
  4177 Wynagrodzenia bezosobowe 260 
  4179 Wynagrodzenia bezosobowe 60 
700   Gospodarka mieszkaniowa 1.000 
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.000 
  4210 Zakup mate4riałów i wyposażenia 1.000 
750   Administracja publiczna 1.090 
 75011  Urzędy wojewódzkie 320 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 320 
 75056  Spis powszechny i inne 770 
  4410 Podróże służbowe krajowe 770 
751   Urzędy naczelnych  organów władzy 

państwowej, kontroli i  ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

1.594 

 75107  Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1.594 
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  1.440 
  4410 Podróże służbowe krajowe 154 
926   Kultura fizyczna i sport 100 
 92601  Obiekty sportowe 100 
  4129 Składki na Fundusz Pracy 100 
Razem    4.104 
    
                                                                                 § 3 
Ogółem plan budżetu na rok 2010 po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie 
dochodów  13.463.446,11 zł oraz po stronie wydatków 14.625.484,11 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 0301-2-4/10   z dnia 28 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  4 lipca 2010 roku. 
 
Ponadto dokonano przeniesienia wydatków w  poszczególnych działach  w tym: 
 
Dział 630 – Turystyka 
--------------------------- 
Kwotę 320 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu  pnz 
„Rowerem na styku dwóch granic”  
 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 
----------------------------------------------- 
Kwotę 1.000 zł przeznacza się na  dofinansowanie zakupu materiałów związanych z zasobami 
mieszkaniowymi gminy. 
 
Dział  750 – Administracja publiczna  
--------------------------------------------- 
Kwotę 1.090  zł przeznacza się na  : 
a/320 zł dofinansowanie  zakupu materiałów związanych z wykonywaniem zadań   
   administracji rządowej, 
b/770 zł  są to wydatki związane z wyjazdami służbowymi pracowników biorących udział w  
   szkoleniach  dot. spisu rolnego 2010 . 
 
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów  władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz 
sadownictwa  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kwotę 154 zł przeznacza się  na pokrycie wydatków związanych z podróżami służbowymi  
dot. Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Dział 926- Kultura fizyczna i sport 
------------------------------------------ 
Kwotę 100 zł przeznacza się na  dofinansowanie  składek  na Fundusz Pracy  koordynatora  
projektu  związanego z budową sali gimnastycznej  w Zawidowie. 
 
                                                                                                                      Burmistrz 
 
                                                                                                                Józef   Sontowski   
                                                                                                            
 
                                                     
 
 
 


