
ZARZĄDZENIE Nr 22.2011 
Burmistrza Miasta Zawidowa 

z dnia 09-05-2011 

 
 
 

w 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 zgodnie z  załącznikiem nr 1. 
                                                                      
                                                                    par 2 
 
Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę  1.036 zł oraz wprowadza się zmiany w 
wydatkach budżetu miasta  zgodnie z załącznikiem nr 2. 
                                                                       
                                                                     par 3 
 
Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 
14.221.787 zł oraz po stronie wydatków 12.061.673 zł. 
 
                                                                      par 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 dokonano na podstawie Decyzji 
Wojewody Dolnośląskiego  Nr PS-ZSI.3050.60.2011  z dnia 26 kwietnia  2011 roku. 
Powyższą Decyzją 
przyznano dotację celową w wysokosci 1.036 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. 
Ponadto wprowadzono zmiany w wydatkach budżetu miasta w tym: 
 
Dział 750- Administracja  publiczna  
-------------------------------------------- 
Kwotę 90 zł przeznacza się na pokrycie kosztów zakupu publikacji na potrzeby  księgowości, 
natomiast 65 zł są to koszty związane z usługami pocztowymi  dot.spisu powszechnego.  
 
Dział 756 -Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych  i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej  oraz wydatki związane z ich poborem 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kwotę 20 zł  przeznacza sie na pokrycie zakupu materiałów biurowych na stanowisko pracy  
d/s podatków i opłat.  
 
                                                                                                           Burmistrz 
 
                                                                                                       Józef  Sontowski  
 
 


