
ZARZĄDZENIE Nr 83/2010 
Burmistrza Miasta Zawidowa 

z dnia 26-10-2010 

 
 
 

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  39.026,50  zł w tym: 
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota w gr 
010   Rolnictwo i łowiectwo  1.835,50 
 01095  Pozostała działalność 1.835,50 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

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

1.835,50 

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

16.005,00 

 75109  Wybory do rad gmin ,rad powiatów i 
sejmików województw , wybory wójtów , 
burmistrzów i prezydentów miasta oraz 
referenda gminne, powiatowe i 
wojewódzkie  

16.005,00 

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

16.005,00 

852   Pomoc społeczna 15.062,00 
 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki  na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
3.000,00 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa  na realizację własnych  zadań 
bieżących  gmin 

3.000,00 

 85216  Zasiłki stałe 9.000,00 
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych  zadań 
bieżących gmin 

9.000,00 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 3.062,00 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa  na realizację zadań bieżących  z 
zakresu administracji  rządowej oraz 

3.062,00 



innych zadań zleconych gminie ustawami   
854   Edukacyjna opieka wychowawcza  6.124,00 
 85415  Pomoc materialna dla uczniów 6.124,00 
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa  na realizację własnych zadań 
bieżących gmin 

6.124,00 

Razem    39.026,50  
 

§ 2 
I .Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę  31.797,00 zł w tym:                                                               
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota w gr 
600   Transport i łączność 500,00 
 60016  Drogi publiczne gminne 500,00 
  4270 Zakup usług remontowych 500,00 
700   Gospodarka mieszkaniowa  7.400,00 
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  7.400,00 
  4270 Zakup usług remontowych  7.400,00 
750   Administracja  publiczna 3.917,00 
 75023        Urzędy gmin 3.000,00 
  4750 Zakup akcesoriów komputerowych  , w tym 

programów i licencji  
3.000,00 

 75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego 917,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 917,00 
754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
500,00 

 75412  Ochotnicze straże pożarne 500,00 
  4430 Różne opłaty i składki  500,00 
756   Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek  
nieposaidajacych osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem 

180,00 

 75647  Pobór podatków, opłat i niepodatkowych 
należności budżetowych  

180,00 

  4610 Koszty postępowania sadowego i 
prokuratorskiego  

180,00 

757   Obsługa długu publicznego  19.100,00 
 75702  Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 

pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 
19.100,00 

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

19.100,00 

926   Kultura fizyczna i sport 200,00 
 92601  Obiekty sportowe 200,00 
  4309 Zakup usług pozostałych 200,00 
Razem      
 
 
II. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę  70.823,50 zł w tym 



Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota w gr 
010   Rolnictwo i łowiectwo 1.835,50 
 01095  Pozostała działalność 1.835,50 
  4300 Zakup usług pozostałych  2,40 
  4430 Różne opłaty i składki 1.799,51 
  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu  

drukarskiego i urządzeń kserograficznych 
33,59 

600   Transport i ł ączność 500,00 
 60016  Drogi publiczne gminne 500,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  500,00 
700   Gospodarka mieszkaniowa 7.400,00 
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7.400,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  1.000,00 
  4260 Zakup energii 1.000,00 
  4300 Zakup usług pozostałych  5.400,00 
750   Administracja publiczna 3.917,00 
 75011  Urzędy wojewódzkie 3.222,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  1.650,00 
  4300 Zakup usług 1.512,00 
  4410 Podróże służbowe krajowe 60,00 
 75023  Urzędy gmin 695,00 
  4280 Zakup usług zdrowotnych  65,00 
  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 

drukarskiego i urządzeń kserograficznych  
630,00 

751   Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej , kontroli i ochrony prawa 

16.005,00 

 75109  Wybory do rad gmin, rad powiatów i 
sejmików województw , wybory wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miasta oraz 
referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 

16.005,00 

  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  8.780,00 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 479,00 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 78,00 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.149,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.677,00 
  4300 Zakup usług pozostałych  24,00 
  4410 Podróże służbowe krajowe 126,00 
  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 

drukarskiego  i urządzeń kserograficznych  
645,00 

  4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym 
programów i licencji 

47,00 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

         500,00 

 75412  Ochotnicze straże pożarne 500,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  500,00 
756   Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych  i od innych jednostek  
nieposiadających osobowości prawnej  oraz 
wydatki związane z ich poborem 

180,00 



 75647  Pobór podatków , opłat i niepodatkowych  
należności budżetowych  

180,00 

  4410 Podróże służbowe krajowe 20,00 
  4700 Szkolenia pracowników niebedących  

członkami korpusu służby cywilnej  
120,00 

  4740 Zakup materiałów papierniczych  do sprzętu 
drukarskiego i urządzeń kserograficznych  

40,00 

757   Obsługa długu publicznego 19.100,00 
 75702  Obsługa papierów wartościowych , kredytów  

i pożyczek jednostek samorządu 
terytorialnego 

19.100,00 

  4300 Zakup usług pozostałych  19.100,00 
852   Pomoc społeczna  15.062,00 
 85214  Zasiłki i pomoc  naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
3.000,00 

  3110 Świadczenia społeczne 3.000,00 
 85216  Zasiłki stałe 9.000,00 
  3110 Świadczenia społeczne 9.000,00 
 85219  Ośrodki pomocy społecznej  3.062,00 
  3110 Świadczenia społeczne 3.062,00 
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 6.124,00 
 85415  Pomoc materialna dla uczniów 6.124,00 
  3260 Inne formy pomocy dla uczniów 6.124,00 
926   Kultura fizyczna i sport 200,00 
 92601  Obiekty sportowe 200,00 
  4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 
Razem    70.823,50 
    
                                                                                 § 3 
Ogółem plan budżetu na rok 2010 po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie 
dochodów  15.731.022,61 zł oraz po stronie wydatków 17.313.892,61 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 stosownych  
Decyzji  w tym: 
1/Decyzją Nr FB.III.3050/16/10 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października  2010 
roku zwiększono dotację o kwotę 1.835,50 zł  z przeznaczeniem na pokrycie  zwrotu części  
podatku akcyzowego zawartego  w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej,  
2/Decyzją Krajowego Biura Wyborczego Nr DJG 790-2/10 z dnia 12 października  2010 roku 
zwiększono dotację  o kwotę 16.005 zł  z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych 
z organizacją , przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady gminy oraz wyboru 
burmistrza zarządzonych na dzień  21 listopada i 5 grudnia 2010 roku, 
3/Decyzją Nr PS-III-3050-253/10 z dnia 20 października 2010 roku Wojewody 
Dolnośląskiego  zwiększono dotację celowa o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty 
zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, 
4/Decyzją Nr PS-III-3050-246/10 z dnia 18 października 2010 roku Wojewody 
Dolnośląskiego  zwiększono dotację celowa o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 
5/Decyzją  Nr PS-III-3050-240/10 z dnia 14 października 2010 roku  Wojewody 
Dolnośląskiego  zwiększono dotację celowa o kwotę 3.062 zł z przeznaczeniem  na 
wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zdania,  
6/Decyzją Nr FB.III.3011-160/10 – 1 z dnia 6 października 2010 roku  Wojewody 
Dolnośląskiego zwiększono dotację celową  o kwotę  6.124 zł  z przeznaczeniem na pomoc 
uczniom to jest „Wyprawka szkolna oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele 
edukacyjne. 
Ponadto dokonano przeniesienia wydatków w poszczególnych działach celem pokrycia 
wydatków związanych z wykonywaniem budżetu w tym: 
 
Dział 600- Transport i łączność 
------------------------------------- 
Kwotę 500 zł przeznacza się na dofinansowanie zakupu materiałów niezbędnych do naprawy 
dróg na terenie miasta. 
 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa  
------------------------------------------------ 
Kwotę 7.400 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych  z  zakupem  materiałów, 
energii elektrycznej i usług  w zasobach mieszkaniowych gminy. 
 
Dział 750 – Administracja publiczna 
--------------------------------------------- 
Kwotę 3.917 zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadań w 
zakresie administracji rządowej oraz wydatków   w Urzędzie Miejskim w Zawidowie. 
 
 



Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
------------------------------------------------------------------------------- 
Kwotę 500 zł przeznacza się na pokrycie kosztów  zakupu materiałów na potrzeby 
Ochotniczej Straży Pożarnej . 
 
Dział 756- Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
-------------------------------------------------------------------------------------------------  
Kwotę 180zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z wykonywaniem zadań 
przez pracownika  wykonującego zadania w zakresie podatków i opłat lokalnych. 
 
 
Dział  757- Obsługa długu 
------------------------------- 
Kwotę 19.100  zł przeznacza się na pokrycie prowizji bankowej  z tytułu zaciągniętych 
kredytów. 
 
Dział – 926 Kultura fizyczna i sport 
------------------------------------------- 
Kwotę 200 zł przeznacza się na pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne koordynatora 
prowadzącego projekt   dot. budowy hali sportowej przy Zespole Szkół w Zawidowie.                                                                        
 
 
                                                                                                                         Burmistrz  
 
                                                                                                                      Józef Sontowski   
                                                                                                            
 
                                                    
 
 
 


