
ZARZĄDZENIE Nr 20/2010 
Burmistrza Miasta Zawidowa 

z dnia 31-03-2010 

 
 
 

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  10.361,00 zł w tym: 
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota w gr 
852   Pomoc społeczna  10.361,00 
 85219  Ośrodki pomocy społecznej  1.361,00 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

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

1.361,00 

 85295  Pozostała działalność 9.000,00 
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa  na realizację własnych zadań 
bieżących gmin 

9.000,00 

Razem    10.361,00  
 

                                                                              
 
                                                                           § 2 
I. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę  21.297,72 zł w tym:                                                                       
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota w gr 
700   Gospodarka mieszkaniowa 19.000,00 
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  19.000,00 
  4270 Zakup usług remontowych  19.000,00 
750   Administracja publiczna 60,00 
 75023  Urzędy gmin 10,00 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10,00 
 75095  Pozostała działalność 50,00 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych  
50,00 

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

238,72 

 75109  Wybory do rad gmin, rad powiatów 238,72 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  2,06 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 12,26 
  4300 Zakup usług pozostałych 224,40 



756   Dochody od osób prawnych, od osób  
fizycznych i innych jednostek 
niepoosiadających osobowości  prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem 

600,00 

 75647  Pobór podatków, opłat i niepodatkowych  
należności budżetowych  

600,00 

  4610 Koszty postępowania sadowego i 
prokuratorskiego 

600,00 

801   Oświata i wychowanie 1.399,00 
 80103  Oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych  
4,00 

  4410 Podróże służbowe krajowe 4,00 
 80104  Przedszkola  1.395,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  1.395,00 
Razem    21.297,72 
 
 
II. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę  31.658,72 zł w tym 
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota w gr 
700   Gospodarka mieszkaniowa 19.000,00 
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  19.000,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.000,00 
  4260 Zakup energii 4.000,00 
750   Administracja publiczna  60,00 
 75023  Urzędy gmin 60,00 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych   
60,00 

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

238,72 

 75109  Wybory do rad gmin, rad powiatów 238,72 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  238,72 
756   Dochody od osób prawnych, od osób 

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

600,00 

 75647  Pobór podatków, opłat i niepodatkowych 
należności budżetowych  

600,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 
801   Oświata i wychowanie  1.399,00 
 80103  Oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych  
4,00 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  4,00 
 80104  Przedszkola 1.366,00 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 718,00 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych  
648,00 

 80195  Pozostała działalność 29,00 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 29,00 



socjalnych  
852   Pomoc społeczna  10.361 
 85219  Ośrodki pomocy społecznej  1.361 
  3110 Świadczenia społeczne 1.361 
 85295  Pozostała działalność 9.000 
  3110 Świadczenia społeczne  9.000 
Razem    31.658,72 
    
                                                                                 § 3 
 
Ogółem plan budżetu na rok 2010 po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie 
dochodów  13.377.046,00 zł oraz po stronie wydatków 13.957.934,00zł. 
 
                                                                                § 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 budżetu miasta o kwotę  10.361,00 zł  dokonano na podstawie 
Decyzji   Wojewody Dolnośląskiego  w tym: 
a/Decyzją  Nr  PS-III-3050-41/10 z dnia 9 marca 2010 roku  przyznano dotację w wysokości 
9.000,00 zł z przeznaczeniem na  dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania „, 
b/Decyzją Nr PS-III-3050-42/10 z dnia 11 marca 2010 roku  przyznano dotację w wysokości  
1.361,00 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. 
Zwiększenie dotacji spowodowało również zwiększenie wydatków  z tych tytułów. 
 
W związku z koniecznością sfinansowania dodatkowych wydatków wynikających  z 
realizacji budżetu dokonano przeniesień  w poszczególnych działach budżetu w tym: 
 
Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa 
---------------------------------------------- 
Kwotę 19.000,00 zł przeznacza się na zakup  paliwa do ogrzewania  przyjętego budynku  na 
mienie gminy przy ul. Młynarskiej oraz  zakup energii elektrycznej  w tym  budynku. 
 
Dział 750- Administracja publiczna 
-------------------------------------------                                                                                                                   
Kwotę 60 zł przeznacza się na dofinansowanie  wydatków  związanych z uaktualnieniem 
odpisu  na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zatrudnionych pracowników Urzędu 
Miejskiego . 
 
 
 



Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
W celu rozliczenia  wydatków związanych  z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej 
w Zawidowie  dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami.  
 
Dział 756 –Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kwotę 600,00 zł przeznacza się  na dofinansowanie zakupu komputera na stanowisko pracy  
związane z  poborem podatków i opłat. 
 
 
Dział 801- Oświata i wychowanie 
-----------------------------------------                                                                                                               
Kwota  4, 00 zł  jest to dofinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w oddziale 
przedszkolnym, natomiast w celu  urealnienia  planowanych wydatków na  dodatkowe 
wynagrodzenie roczne oraz odpisu na  zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  
pracowników oraz emerytów  Przedszkola Publicznego  dokonano przeniesienia kwoty 
1.395,00 zł. 
 
 
                                                                                                                           Burmistrz 
 
                                                                                                                       Józef  Sontowski  
                                                                                                            
 
 


