
ZARZĄDZENIE Nr 49.2011 
Burmistrza Miasta Zawidowa 

z dnia 22-08-2011 

 
 
 

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  900,00  zł zgodnie z  załącznikiem  nr 1.                                                                       
par 2 
Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę  900,00 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 
15.206.969,61 zł oraz po stronie wydatków 13.041.625,61 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 i zmniejszenia  dochodów i wydatków budżetu miasta dokonano na podstawie 
stosownych Decyzji Wojewody Dolnośląskiego    w tym: 
1/Decyzją z dnia 9 sierpnia  2011 roku Nr PS.ZSI.3050.120/2011 zmniejszono  dotację o 
kwotę  
   1.100 zł  zł .Korekta dotyczy środków na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za  
   osoby wymienione w art.86 ust.1 pkt.5,8 i 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o  
   świadczeniach  opieki zdrowotnej. 
2/Decyzją Nr PS.ZSI.3050.127/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 roku  przyznano dotację w  
   wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu  
   wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". 
Ponadto wprowadzono zmiany w wydatkach budżetu miasta w tym: 
 
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa  
----------------------------------------------- 
Kwote 541,00  zł przeznacza się na zakup materiałów związanych z usuwaniem skutków 
powodzi z roku 2010 w zasobach mieszkaniowych gminy. 
 
Dział 750- Administracja publiczna 
--------------------------------------------- 
Kwotę 100,00 zł przeznacza się na zakup usług związanych z promocją miasta. 
 
Dział 801 - Oświata  i wychowanie  
------------------------------------------- 
Kwotę 19.403 ,00 zł przeznacza się na  dofinansowanie  Oddziału Przedszkolnego przy 
Szkole Podstawowej ,którego uruchomienie nastąpi z dniem 1 września 2011 roku.                                                                                                                   
Dział 900 - Gospodarka komunlana i ochrona środowiska 
---------------------------------------------------------------------- 
Kwotę 2.000,00 zł przeznacza się na usługi remontowe urządzeń świetlnych na terenie miasta. 
 
Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
------------------------------------------------------------------ 
Kwotę 246,00 zł przeznacza sie na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem tablicy 
informacyjnej dot. wyznaczenie szlaków historyczno-turystycznych. 
 
 
 
                                                                                                                  BURMISTRZ 
 
                                                                                                               Józef  Sontowski  
 
 


