
ZARZĄDZENIE Nr 40.2011 
Burmistrza Miasta Zawidowa 

z dnia 27-07-2011 

 
 
 

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  889.879 ,00  zł zgodnie z  załącznikiem  nr 1.                                                                  
par 2 
Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę  889.879,00 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 
15.124.620,61 zł oraz po stronie wydatków 12.959.276,61 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 stosownych 
Decyzji  w tym: 
1/Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych  z dnia 12 lipca 2011 roku Nr BUSKŻ-I-5901-24-
43/11/PROMESA/  przyznano dotację w wysokości  876.000 zł z przeznaczeniem na 
usuwanie skutków powodzi z 2010 roku z tego: 
a/remont dróg na terenie miasta - 270.000 zł, 
b/odbudowa mostu ul.Ostróżno - 386.000 zł, 
c/odbudowa przepustu ul.Kolejowa - 220.000 zł. 
2/Decyzją Prezesa Głównego Urzedu Statystycznego Nr PK-CBS-OL-45-NSP/371/2011  z 
dnia 1 lipca 2011 roku  przyznano dotację w wysokosci 13.870  zł z przeznaczeniem na  
realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej  tj.narodowy spis 
powszechny ludności i mieszkań. 
Ponadto wprowadzono zmiany w wydatkach budżetu miasta w tym: 
 
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 
----------------------------------------------- 
Kwotę 4.000 zł przeznacza się na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej , usług oraz   
materiałów związanych z remontami zasobów mieszkaniowych gminy. 
 
Dział 750- Administracja publiczna 
--------------------------------------------- 
1/50 zł jest to zakup materiałów na potrzeby USC w Zawidowie, 
2/20 zł jest do dofinansowanie  usług  telefonicznych  biura Rady Miejskiej, 
3/17 zł jest to korekta składek członkowskich za rok 2011dot.Związku Gmin Ziemi 
Zgorzeleckiej / pismo Nr.BZG 3021.1.2011 z dnia 1  lipca 2011 r/. 
 
Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa 
---------------------------------------------------------------------------------  
50 zł przeznacza sie na dofinansowanie zakupu  materiałów na potrzeby OSP  w Zawidowie. 
 
 
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 usług telefonicznych oraz 80 zł na pokrycie kosztów 
postępowania  egzekucyjnego na stanowisko pracy  d/s podatków i opłat.  
 
                                                                                                            
 
 
 
 
 
 



 
Dział 851 - Ochrona zdrowia  
------------------------------------ 
2.000 zł jest to dofinansowanie  wydatków związanych z zakupem  usług na potrzeby  
realizacji  progamu profilaktycznego - przeciwdziałanie alkoholizmowi . 
 
Dział 852 -Pomoc społeczna  
----------------------------------- 
a/4.000 zł  przeznacza sie na dofinansowanie  usług świadczonych przez Domy Pomocy  
  Społecznej, 
b/90 zł przeznacza się na rozliczenie usług  związanych ze zwrotem dotacji wykorzystanych  
   niezgodnie z przeznaczeniem /rozliczenia dokonywane przez Urząd Miejski/. 
c/1.500 zł jest to dofinansowanie usług opiekuńczych wykonywanych na terenie miasta. 
 
Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
--------------------------------------------------------------------- 
1/42 zł wynika z korekty składek  za rok 2011 na rzecz schroniska  dla zwierząt /pismo 
Związku    Gmin Ziemi Zgorzeleckiej  z dnia 1.07.2011 r/ 
2/3.042 zł przeznacza się na  dofinansowanie  usług remontowych oświetlenia ulicznego, 
3/10 zł  przeznaczono na zakup  materiałów związanych z targowiskiem  miejskim.. 
 
 
 
 
                                                                                                                    Burmistrz 
 
                                                                                                               Józef  Sontowski  
 
 


