
ZARZĄDZENIE Nr 67/2010 
Burmistrza Miasta Zawidowa 

z dnia 15-09-2010 

 
 
 

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  302.200 zł w tym: 
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota w zł 
852   Pomoc społeczna  264.200 
 85278  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  261.200 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

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

261.200 

 85295  Pozostała działalność 3.000 
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa  na realizację własnych  zadań 
bieżących  gmin 

3.000 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 38.000 
 85415  Pomoc materialna dla uczniów 38.000 
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin 

38.000 

Razem    302.200  
 

§ 2 
I .Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę  51.466 zł w tym:                                                                       
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota w zł 
700   Gospodarka mieszkaniowa  5.000 
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  5.000 
  4270 Zakup usług remontowych  5.000 
750   Administracja  publiczna 9.875 
 75022          Rada gminy 4.400 
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  4.400 
 75023  Urzędy gmin 5.475 
  4410 Podróże służbowe krajowe 2.000 
  4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym 

programów i licencji 
3.475 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

10.591 



 75478  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  10.591 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.591 
801   Oświata i wychowanie 25.000 
 80104  Przedszkola 25.000 
  4270 Zakup usług  remontowych 25.000 
900   Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
100 

 90095  Pozostała działalność 100 
  4300 Zakup usług pozostałych 100 
926   Kultura fizyczna i sport 900 
 92601  Obiekty sportowe 900 
  4300 Zakup usług pozostałych 900 
Razem    51.466  
 
 
II. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę  353.666 zł w tym 
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota w zł 
700   Gospodarka mieszkaniowa 5.000 
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5.000 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  1.000 
  4260 Zakup energii 1.000 
  4300 Zakup usług pozostałych 3.000 
750   Administracja publiczna 9.875 
 75011  Urzędy wojewódzkie 135 
  4410 Podróże służbowe krajowe 135 
 75023  Urzędy gmin 9.740 
  4280 Zakup usług zdrowotnych 30 
  4740 Zakup materiałów papierniczych  do sprzętu  

drukarskiego i urządzeń kserograficznych 
10 

  8110 Odsetki od samorządowych  papierów 
wartościowych  lub zaciągniętych przez 
jednostkę samorządu terytorialnego kredytów 
i pożyczek 

9.700 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

10.591 

 75478  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  10.591 
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne  jednostek 

budżetowych  
10.591 

801   Oświata i wychowanie 25.000 
 80104  Przedszkola 25.000 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  23.100 
  4700 Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej  
700 

  4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym 
programów i licencji  

700 

852   Pomoc społeczna 264.200 
 85278  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 261.200 
  3110 Świadczenia społeczne 261.200 



 85295  Pozostała działalność 3.000 
  3110 Świadczenia społeczne  3.000 
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 38.000 
 85415  Pomoc materialna dla uczniów 38.000 
  3110 Świadczenia społeczne  38.000 
900   Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska  
100 

 90095  Pozostała działalność 100 
  4260 Zakup energii 100 
926   Kultura fizyczna i sport 900 
 92601  Obiekty sportowe 900 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300 
  4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 300 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 100 
  4129 Składki na Fundusz Pracy 100 
  4260 Zakup energii 100 
Razem    353.666 
    
                                                                                 § 3 
Ogółem plan budżetu na rok 2010 po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie 
dochodów  14.557.909,11 zł oraz po stronie wydatków 16.123.649,11 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  dokonano na podstawie Decyzji  
Wojewody Dolnośląskiego w tym: 
1.Decyzją   PS-III-3050-193/10  z dnia 2 września 2010 roku przyznano dotację w wysokości  
   3.000 zł z przeznaczeniem na  dofinansowanie realizacji programu  wieloletniego „Pomoc  
   państwa  w zakresie dożywiania”, 
2.Decyzją KO-WO-0341/36-III/2010 z dnia 7 września 2010 roku przyznano dotację w  
   wysokości  38.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków powodziowych dla  
   38 uczniów, 
3.Decyzją Nr PS-III-3050-201/10 z dnia 15 września 2010 roku  przyznano dotacje celową w  
   wysokości  261.200 zł  z  przeznaczeniem  na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin  
   poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w sierpniu 2010 roku. 
 



Ponadto dokonano przeniesienia wydatków w poszczególnych działach celem pokrycia 
wydatków związanych z wykonywaniem budżetu w tym: 
 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa  
------------------------------------------------ 
Kwotę  5.000 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych  z  zakupem materiałów, 
energii elektrycznej i usług komunalnych w zasobach mieszkaniowych gminy. 
 
Dział 750 – Administracja publiczna 
--------------------------------------------- 
Kwotę 9.875 zł przeznacza się na : 
a/135 zł podróże służbowe pracownika wykonującego zadania  Urzędu Wojewódzkiego, 
b/30 zł dofinansowanie  badań lekarskich pracowników Urzędu, 
c/10 zł  dofinansowanie zakupu papieru do drukarki, 
d/9.700 zł przeznacza się na pokrycie  odsetek od otwartej linii kredytowej w rachunku      
   bieżącym budżetu gminy. 
 
Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
------------------------------------------------------------------------------- 
Kwotę 10.591 zł przeznacza się na pokrycie kosztów zakupu  pomp szlamowych  na potrzeby 
usuwania  skutków powodzi. 
 
Dział 801 – Oświata i wychowanie 
------------------------------------------  
Kwotę 25.000 zł przeznacza się na dofinansowanie wydatków bieżących Przedszkola w tym: 
a/500 zł wynagrodzenia bezosobowe, 
b/23.100 zł na zakup wyposażenia  Przedszkola w związku z utworzeniem piątego oddziału   
   przedszkolnego, 
c/700 zł dofinansowanie szkolenia pracowników Przedszkola, 
d/700 zł dofinansowanie zakupu akcesoriów komputerowych. 
 
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
--------------------------------------------------------------------- 
100 zł przeznacza się na dofinansowanie zakupu wody na targowisku miejskim. 
 
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 
-------------------------------------------  
Kwotę 900  zł przeznacza się na dofinansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem  
animatora sportu na boisku „ORLIK” oraz pokrycie wydatków związanych z zakupem wody 
na boisku „ORLIK”.                                                                                                                      
 
                                                                                                                     Burmistrz 
 
                                                                                                                Józef   Sontowski   
                                                                                                            
 
                                                     
 


