
ZARZĄDZENIE Nr 87/2010 
Burmistrza Miasta Zawidowa 

z dnia 04-11-2010 

 
 
 

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 

 
I. Zmniejsza się  dochody budżetu miasta o kwotę 515 zł w tym: 
Dział  Rozdział Paragraf Określenie  Kwota zł 
852   Pomoc społeczna  515 
 85213  Składki na ubezpieczenia zdrowotne  

opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia  z pomocy społecznej, 
niektóre świadczenia rodzinne  oraz za 
osoby uczestniczące w zajęciach w 
centrum integracji spoołeczne3j  

515 

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

515 

Razem    515 
 
II.Zwi ększa  się dochody budżetu miasta o kwotę  8.207 zł w tym: 
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota w zł 
751   Urzędy naczelnych  organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa  
oraz sądownictwa 

1.050 

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

1.050 

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

1.050 

852   Pomoc społeczna 500 
 85213  Składki na ubezpieczenia zdrowotne 

opłacane  za osoby pobierające  niektóre 
500 



świadczenia z pomocy społecznej , 
niektóre świadczenia rodzinne  oraz za 
osoby uczestniczące w zajęciach w 
centrum  integracji społecznej  

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

500 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza  6.657 
 85415  Pomoc materialna dla uczniów 6.657 
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa  na realizację własnych zadań 
bieżących gmin 

6.657 

Razem    8.207  
 

§ 2 
I .Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę  19.868 zł w tym:                                                                       
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota w zł 
700   Gospodarka mieszkaniowa  1.163 
 70078  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   1.163 
  4270 Zakup usług remontowych  1.163 
750   Administracja  publiczna 190 
 75022        Rady gmin 120 
  4750 Podróże służbowe krajowe 120 
 75078  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  70 
  4270 Zakup usług remontowych  70 
754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
17.900 

 75412  Ochotnicze straże pożarne 300 
  3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 300 
 75478  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  17.600 
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne  jednostek 

budżetowych  
17.600 

852   Pomoc społeczna  615 
 85213  Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane  

za osoby pobierające niektóre świadczenia  z 
pomocy społecznej, niektóre świadczenia 
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 
zajęciach w centrum integracji społecznej  

515 

  4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 515 
 85295  Pozostała działalność 100 
  3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 100 
Razem    19.868  
 
 
II. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę  27.560 zł w tym 
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota w zł 
700   Gospodarka mieszkaniowa 1.163 
 70078  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  1.163 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  675 



  4300 Zakup usług pozostałych  488 
750   Administracja publiczna 190 
 75011  Urzędy wojewódzkie 120 
  4410 Podróże służbowe krajowe 120 
 75078  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  120 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  120 
751   Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej , kontroli i ochrony prawa 
1.050 

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

1.050 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.050 
754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
         17.900 

 75412  Ochotnicze straże pożarne 300 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  300 
 75478  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  17.600 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17.600 
852   Pomoc społeczna  600 
 85213  Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane 

za osoby pobierające niektóre świadczenia  z 
pomocy społecznej, niektóre świadczenia 
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 
zajęciach w centrum integracji społecznej  

500 

  4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 500 
 85295  Pozostała działalność 100 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  100 
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 6.657 
 85415  Pomoc materialna dla uczniów 6.657 
  3240 Stypendia dla uczniów 6.657 
Razem    27.560 
    
                                                                                 § 3 
Ogółem plan budżetu na rok 2010 po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie 
dochodów  15.760.466,61 zł oraz po stronie wydatków 17.343.336,61 zł. 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                   
 
                                                                              § 4 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
                                                                                                                         Burmistrz 
 
                                                                                                                     Józef  Sontowski 
                                                                                                                       



                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                     
 
                                          U  Z  A  S  A  D  N  I  E  N  I  E 
Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę  515 zł dokonano na podstawie 
Decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-256/10 z dnia 22 października 2010 roku 
Powyższe dotyczy  środków  przeznaczonych na opłacanie składek na ubezpieczenia 
zdrowotne za osoby wymienione w art.86 ust 1 ustawy o świadczeniach  opieki zdrowotnej.   
Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta  dokonano na podstawie stosownych  
Decyzji  w tym: 
1/Decyzją Nr PS-III-3050-258/10  Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października  2010 
roku zwiększono dotację o kwotę 500 zł  z przeznaczeniem na opłacenie składki na 
ubezpieczenia zdrowotne za osoby wymienione w art. 86 ust.1 ustawy o świadczeniach  
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych , 
2/Decyzją Krajowego Biura Wyborczego Nr DJG 790-3/10 z dnia 29 października  2010 roku 
zwiększono dotację  o kwotę 1.050 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 tj .zakup wyposażenia  
do lokali wyborczych, 
3/Decyzją Nr KO-WO-0341/70b/2010  z dnia 12 października 2010 roku Wojewody 
Dolnośląskiego  zwiększono dotację celowa o kwotę 6.657  zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie  świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. 
 
Ponadto dokonano przeniesienia wydatków w poszczególnych działach celem pokrycia 
wydatków związanych z wykonywaniem budżetu w tym: 
 
 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa  
------------------------------------------------ 
Kwotę 1.163 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych  z  zakupem  materiałów i 
usług  w zasobach mieszkaniowych gminy związanych z usuwaniem skutków powodzi. 
 
Dział 750 – Administracja publiczna 
--------------------------------------------- 
Kwotę 120 zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadań w 
zakresie administracji rządowej , natomiast kwotę 70 zł przeznacza się na  zakup materiałów  
związanych z usuwaniem skutków powodzi w Urzędzie Miejskim. 
 
Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
------------------------------------------------------------------------------- 
Kwotę 300 zł przeznacza się na pokrycie kosztów  zakupu materiałów na potrzeby 
Ochotniczej Straży Pożarnej . Zmniejszono wydatki związane z zakupami inwestycyjnymi  o 
kwotę 17.600 zł  jednocześnie zwiększając  wydatki o powyższą kwotę na zakup materiałów i 
wyposażenia związanego z usuwaniem skutków powodzi .Powyższe zmiany wynikają  ze 
zmiany klasyfikacji budżetowej dysponenta środków.  
 
 



 
 
Dział – 852- Pomoc społeczna 
-------------------------------------- 
Kwotę 100 zł przeznacza się na pokrycie kosztów zakupu materiałów dla pracowników 
wykonujących prace społecznie  użyteczne.                                                                          
 
 
                                                                                                                         Burmistrz  
 
                                                                                                                      Józef Sontowski   
                                                                                                            
 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 


