
ZARZĄDZENIE Nr 7/2010 
Burmistrza Miasta Zawidowa 

z dnia 12-01-2010 

 
 
 

                   Na podstawie art.257 pkt.1 Ustawy z dnia  27 sierpnia  2009 roku o finansach 
publicznych ( Dz U Nr 157  poz  1240   )zarządzam co następuje: 
                                                                     

§ 1 
Zwiększa  się  dochody budżetu miasta o kwotę  3.800,00  zł w tym: 
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota w gr 
751   Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa  

3.800,00 

 75109  Wybory do rad gmin, rad powiatów i 
sejmików województwa , wybory wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast oraz 
referenda gminne , powiatowe i 
wojewódzkie.  

3.800,00 

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

3.800,00 

Razem    3.800,00 
 

§ 2 
Zwiększa  się wydatki budżetu miasta o kwotę  3.800,00 zł w tym: 
Dział Rozdział Paragraf Określenie Kwota w gr  
751   Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz 
sadownictwa  

3.800,00 

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

3.800,00 

  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  2.190,00 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  50,00 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 20,00 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 575,60 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  740,00 
  4300 Zakup usług pozostałych 224,40 
Razem    3.800,00                                              
 

 
§ 3 

Ogółem plan budżetu na rok 2010 po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie 
dochodów  13.718.172,00  zł  oraz po stronie wydatków  12.667.322,00 zł. 



 
§ 4 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia . 
 
                                                                                                                BURMISTRZ 
 
                                                                                                              Józef  Sontowski                     
                                                                                                      
                                                U  Z  A  S  A  D  N  I   E  N  I  E 
 
Zmianę w budżecie miasta wprowadzono na podstawie decyzji  Krajowego Biura 
Wyborczego – Delegatura Jelenia  Góra Nr  DJG-772-25-8/2010  z dnia 7 stycznia 2010  roku  
Powyższą decyzją przyznano dotację celową w wysokości 3.800,00 zł z przeznaczeniem na  
sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem 
głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Zawidowie  w okręgu 
wyborczym nr 4 zarządzonych na dzień 21 lutego 2010 roku. 
                                                                                                                
 
                                                                                                               BURMISTRZ  
 
                                                                                                              Józef  Sontowski  
                                                                                                           
 
                                                                                                                  


