
ZARZĄDZENIE Nr 16.2011 
Burmistrza Miasta Zawidowa 

z dnia 31-03-2011 

 
 

sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta  na rok 2011. 
 
                  Na podstawie  art.257  pkt 1 i 3 Ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych /Dz.U.Nr .157 poz.1240 z pzm/ ,par.14 pkt 2 Uchwały  Nr III/12/2010 Rady 
Miejski w Zawidowie z dnia 29 grudnia 2010 roku  w sprawie budżetu miasta Zawidowa na 
rok 2011 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 nastepuje : 
                                                                    par 1 
 
Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę  1.036 zł. 
Szczegółowy podział dochodów określa załącznik  nr 1 do zarządzenia. 
 
                                                                     par 2 
1.Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę  22.981 zł. 
2.Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę  24.017 zł. 
Szczególowy podział wydatków określa załącznik  nr 2 do zarządzenia. 
 
                                                                      par 4 
Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 
14.204.212,00 zł oraz po stronie wydatków 11.619.885,00 zł. 
 
                                                                      par 5 
 
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 dokonano na podstawie Decyzji 
Wojewody Dolnośląskiego  Nr PS-ZS1.3050.38A.2011 z dnia 23 marca 23011 
roku.Powyższą Decyzją 
przyznano dotację celową w wysokosci 1.036 zl 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 . 
Ponadto wprowadzono zmiany w wydatkach budżetu miasta w tym: 
 
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 
----------------------------------------------- 
Kwotę 12.000 zł przeznacza się na pokrycie kosztów zakupu  oleju opałowego  dla budynku 
przy ul.Młynarskiej. 
 
Dział 750 - Administracja publiczna 
---------------------------------------------                                                                                                 
Kwotę 370 zl przeznacza się na; 
a/250 zł zakup materiałów związanych z wykonywaniem zadań administracji zleconej, 
b/120 zł zakup  pomocy tj."Zakładowego Planu Kont" na potrzeby  Referatu Finansowego. 
 
Dział 756 -Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych  i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej  oraz wydatki związane z ich poborem 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kwotę 1.300 zł  przeznacza sie na pokrycie zwiększonych  kosztów prowadzonej egzekucji 
administracyjnej w stosunku  do podatników zlegających z należnościami budżetowymi.    
 
Dział 801 - Oświata i wychowanie 
------------------------------------------ 
Kwotę 1.658 zł przeznacza się na dofinansowanie  dodatkowego wynagrodzenia rocznego 
oraz odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych w Przedszkolu Publicznym. 
 
Dział 852 -Pomoc społeczna 
----------------------------------- 
Kwotę 150 zł przeznacza się na  zwrot  nienależnie pobranej dotacji z pomocy społecznej w  
latach ubiegłych przez petentów pomocy społecznej. 
 
Dział 926- Kultura fizyczna 
---------------------------------- 
Kwotę 7.503 zł przeznacza sie  na dofinansowanie mikroprojektów realizowanych przy 
inwestycji pnz" Budowa i modernizacja  obiektów edukacyjnych przy  Zespole Szkół w 
Zawidowie".tj"Zima na sportowo"oraz Międzynarodowy Festiwal Teatrów". 
 
                                                                                                           Burmistrz 
 
                                                                                                       Józef  Sontowski  
 
 


