
ZARZĄDZENIE Nr 92/2010 
Burmistrza Miasta Zawidowa 

z dnia 18-11-2010 

 
 
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 

Zwiększa  się dochody budżetu miasta o kwotę  1.000 zł w tym: 
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota w zł 
854   Edukacyjna opieka wychowawcza  1.000 
 85415  Pomoc materialna dla uczniów 1.000 
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa  na realizację własnych zadań 
bieżących gmin 

1.000 

Razem    1.000  
 

§ 2 
I .Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę  22.318 zł w tym:                                                                       
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota w zł 
700   Gospodarka mieszkaniowa  6.000 
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami    6.000 
  4270 Zakup usług remontowych  6.000 
750   Administracja  publiczna 1.300 
 75023        Urzędy gmin 1.300 
  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych  świadczonych  w 
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  

1.000 

  4750 Zakup akcesoriów komputerowych , w tym 
programów i licencji  

300 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

6.230 

 75478  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  6.230 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  6.230 
851   Ochrona zdrowia 633 
 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi  633 
  4120 Składki na Fundusz Pracy  22 
  4300 Zakup usług pozostałych  611 
852   Pomoc społeczna  8.155 
 85212  Świadczenia rodzinne , świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

50 



ubezpieczenia społecznego 
  4300 Zakup usług pozostałych  50 
 85219  Ośrodki pomocy społecznej  7.755 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.000 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300 
  4260 Zakup energii 1.050 
  4280 Zakup usług zdrowotnych  5 
  4300 Zakup usług pozostałych 2.000 
  4430 Różne opłaty i składki  400 
 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 
350 

Razem    22.318  
 
 
II. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę  23.318 zł w tym 
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota w zł 
700   Gospodarka mieszkaniowa 6.000 
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  6.000 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  5.000 
  4300 Zakup usług pozostałych  1.000 
750   Administracja publiczna 1.300 
 75023  Urzędy gmin 1.300 
  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych  świadczonych w 
ruchomej publicznej  sieci telefonicznej  

1.000 

  4740 Zakup materiałów papierniczych  do sprzętu 
drukarskiego i urządzeń kserograficznych  

300 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

           6.230 

 75478  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  6.230 
  4300 Zakup usług pozostałych 6.230 
851   Ochrona zdrowia 633 
 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 633 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 257 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 376 
852   Pomoc społeczna  8.155 
 85215  Dodatki mieszkaniowe 8.000 
  3110 Świadczenia społeczne  8.000 
 85219  Ośrodki pomocy społecznej  105 
  3020 Wydatki osobowe niezliczone  do 

wynagrodzeń  
105 

 85295  Pozostała działalność 50 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  50 
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 1.000 
 85415  Pomoc materialna dla uczniów 1.000 
  3110 Świadczenia  społeczne 1.000 
Razem    23.318 
    
 



                                                                                 § 3 
Ogółem plan budżetu na rok 2010 po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie 
dochodów  15.094.057,61 zł oraz po stronie wydatków 17.923.927,61 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 o kwotę  1.000 zł dokonano na podstawie 
Decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr  FB.III.3011-196/10-1 z dnia  8 listopada 2010 roku. 
Powyższa dotacja przeznaczona jest na  wypłatę uczniom zasiłku powodziowego na cele 
edukacyjne. 
 
Ponadto dokonano przeniesienia wydatków w poszczególnych działach celem pokrycia 
wydatków związanych z wykonywaniem budżetu w tym: 
 
 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa  
------------------------------------------------ 
Kwotę 6.000 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych  z  zakupem  materiałów i 
usług  w zasobach mieszkaniowych gminy . 
 
Dział 750 – Administracja publiczna 
--------------------------------------------- 
Kwotę 1.300 zł przeznacza się na  zakup usług  telefonicznych /komórki służbowe/ oraz  
materiałów  papierniczych w Urzędzie Miejskim. 
 
Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
------------------------------------------------------------------------------- 
Kwotę 6.230 zł przeznacza się na pokrycie kosztów  zakupu usług  związanych  z usuwaniem 
skutków powodzi  na terenie miasta. 
 
Dział 851- Ochrona zdrowia  
--------------------------------- 
Kwota 633 zł  są to dodatkowe wydatki związane z zatrudnieniem osoby do prowadzenia 
pozaszkolnych  zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą  ze środowisk zagrożonych. 
 
 
 



 
Dział – 852- Pomoc społeczna 
-------------------------------------- 
Kwotę 8.155 zł przeznacza się na; 
a/8.000 zł dofinansowanie wypłat  dodatków mieszkaniowych , 
b/105 zł na pokrycie świadczeń rzeczowych zatrudnionych pracowników w Miejskim  
    Ośrodku Pomocy Społecznej, 
c/50 zł na pokrycie kosztów zakupu materiałów dla pracowników wykonujących prace  
  społecznie  użyteczne.                                                                          
 
 
                                                                                                                         Burmistrz  
 
                                                                                                                      Józef Sontowski   
                                                                                                            
 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


