
ZARZĄDZENIE Nr 59/2010 
Burmistrza Miasta Zawidowa 

z dnia 13-08-2010 

 
 
 

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  3.100 zł w tym: 
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota w zł 
852   Pomoc społeczna  3.100 
 85219  Ośrodki pomocy społecznej  3.100 
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa  na realizację własnych  zadań 
bieżących  gmin 

3.100 

Razem    3.100  
 

§ 2 
I .Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę  280 zł w tym:                                                                        
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota w zł 
851   Ochrona zdrowia 280 
 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi  280 
  4300 Zakup usług pozostałych 280 
Razem    280  
 
 
II. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę  3.380 zł w tym 
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota w zł 
851   Ochrona zdrowia 280 
 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi  280 
  4410 Podróże służbowe krajowe 100 
  4700 Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej  
180 

852   Pomoc społeczna 3.100 
 85219  Ośrodki pomocy społecznej  3.100 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.100 
Razem    3.380 
    
                                                                                 § 3 
Ogółem plan budżetu na rok 2010 po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie 
dochodów  14.205.709,11 zł oraz po stronie wydatków 15.750.547,11 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  3.100 zł  dokonano na podstawie 
Decyzji  Wojewody Dolnośląskiego  PS-III-3050-160/10  z dnia  9 sierpnia  2010 roku. 
Powyższa dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie  dodatków w wysokości 250 zł 
miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w  pełnym wymiarze czasu pracy. 
 
Ponadto dokonano przeniesienia wydatków w  „Dziale 851 – Ochrona zdrowia  „ celem 
pokrycia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenia  pnz ”Rola i zadania  
Ośrodków Pomocy Społecznej  i Komisji  KRPA  od 1 sierpnia 2010 roku  w systemie 
przeciwdziałania  przemocy w rodzinie  na poziomie gminy – w kontekście znowelizowanej 
ustawy z przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie „. 
                                                                                                                      
 
                                                                                                                     Burmistrz 
 
                                                                                                                Józef   Sontowski   
                                                                                                            
 
                                                     
 
 
 
 
 
 
 


