
ZARZĄDZENIE Nr 93/2010 
Burmistrza Miasta Zawidowa 

z dnia 23-11-2010 

 
 
 

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 5.100 zł w tym: 
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota w zł 
852   Pomoc społeczna  5.100 
 85212  Świadczenia rodzinne, świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego  oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego  

5.000 

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

5.000 

 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   

100 

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

100 

Razem    5.100  
 

§ 2 
I .Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę  6.121 zł w tym:                                                                       
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota w zł 
750   Administracja  publiczna 730 
 75075        Promocja jednostek samorządu terytorialnego 730 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  730 
754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
1.939 

 75412  Ochotnicze straże pożarne 300 
  4270 Zakup usług remontowych  300 



 75478  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  1.639 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  1.639 
801   Oświata i wychowanie  3.452 
 80101  Szkoły podstawowe 926 
  4370 Opłaty z tytułu zakupu  usług 

telekomunikacyjnych  świadczonych w 
stacjonarnej publicznej  sieci telefonicznej  

400 

  4410 Podróże służbowe krajowe 300 
  4430 Różne opłaty i składki 226 
 80103  Oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych  
358 

  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 358 
 80110  Gimnazja 1.362 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.362 
 80146  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 806 
  4300 Zakup usług pozostałych 506 
  4410 Podróże służbowe krajowe 300 
Razem    6.121  
 
 
II. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę  11.221 zł w tym 
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota w zł 
750   Administracja publiczna 730 
 75011  Urzędy wojewódzkie  530 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  300 
  4300 Zakup usług pozostałych 230 
 75023  Urzędy gmin 200 
  4270 Zakup usług remontowych   200 
754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
           1.939 

 75412  Ochotnicze straże pożarne 300 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  300 
 75478  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  1.639 
  3020 Wydatki osobowe  niezaliczone do 

wynagrodzeń 
1.639 

801   Oświata i wychowanie 3.452 
 80101  Szkoły podstawowe 926 
  3020 Wydatki osobowe niezliczone do 

wynagrodzeń 
650 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 226 
  4280 Zakup usług zdrowotnych 50 
 80103  Oddziały przedszkolne przy szkołach 

podstawowych 
358 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 358 
 80110  Gimnazja 1.362 
  3020 Wydatki osobowe niezliczone do 

wynagrodzeń 
522 

  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 
książek 

840 



 80146  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 806 
  4700 Szkolenie pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej   
806 

852   Pomoc społeczna  5.100 
 85212  Świadczenia rodzinne , świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego  oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z  
ubezpieczenia społecznego  

5.000 
 
 

  3110 Świadczenia społeczne  5.000 
 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    

100 

  4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 100 
Razem    11.221 
    
                                                                                 § 3 
Ogółem plan budżetu na rok 2010 po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie 
dochodów  15.099.157,61 zł oraz po stronie wydatków 17.929.027,61 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  5.100 zł dokonano na podstawie 
Decyzji Wojewody Dolnośląskiego  w tym: 
1/Decyzją Nr  PS.III.3050-290/10 z dnia  15 listopada 2010 roku przyznano dotację celową  w 
wysokości 5.000 zł  z wykorzystaniem  na wypłatę świadczeń rodzinnych  realizowanych na 
podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych, 
2/Decyzją  Nr PS-III-3050-292/10 z dnia 15 listopada 2010 roku przyznano dotację celową w 
wysokości 100 zł  z. Powyższa dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie składki na 
ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. 
 
Ponadto dokonano przeniesienia wydatków w poszczególnych działach celem pokrycia 
wydatków związanych z wykonywaniem budżetu w tym: 
 
 
 
 



 
Dział 750 – Administracja publiczna 
--------------------------------------------- 
Kwotę 730 zł przeznacza się na ; 
a/530 zł pokrycie wydatków związanych z wykonywaniem zadań administracji  rządowej  tj  
zakup materiałów i usług  przez Urząd Stanu Cywilnego, 
b/200 zł  przeznaczone  jest na dofinansowanie remontu kserokopiarki w Urzędzie Miejskim. 
 
Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
------------------------------------------------------------------------------- 
Kwotę 1.939 zł przeznacza się ; 
a/300 zł zakup materiałów na  potrzeby OSP w Zawidowie  
b/1.639 zł jest to ekwiwalent wypłacony dla strażaków biorących udział  w akcji 
powodziowej w m-cu wrześniu  br. 
 
Dział – 801- Oświata i wychowanie  
--------------------------------------------- 
Kwotę 3.452 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z wykonywaniem zadań 
przez Zespół Szkół w Zawidowie.                                                                         
 
 
                                                                                                                         Burmistrz  
 
                                                                                                                      Józef Sontowski   
                                                                                                            
 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 


