
ZARZĄDZENIE Nr 57.2011 
Burmistrza Miasta Zawidowa 

z dnia 31-08-2011 

 
 
 

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  2.302,00  zł zgodnie z  załącznikiem  nr 1.                                                                     
par 2 
Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę  2.302,00 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 
15.209.271,61 zł oraz po stronie wydatków 13.043.927,61 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 Wojewody Dolnośląskiego    w tym: 
1/Decyzją z dnia 17  sierpnia  2011 roku Nr KO.ZFK.3146.73.2.2011  zwiększono  dotację o   
   kwotę 102,00 zł  zł z przeznaczeniem na  sfinansowanie prac komisji egzaminiacyjnej  
   powołanej  w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli. 
2/Decyzją Nr PS.ZSI.3050.138/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 roku  przyznano dotację w  
   wysokości 2.200,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek  na ubezpieczenia zdrowotne  
za    osoby wymienione w  art.86 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach 
opieki   
   zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 
 
Ponadto wprowadzono zmiany w wydatkach budżetu miasta w tym: 
 
Dział 750- Administracja publiczna 
--------------------------------------------- 
Kwotę 115,00 zł przeznacza się na zakup materiałów związanych z wykonywaniem zadań 
administracji rządowej.  
 
Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przewciwpożarowa 
----------------------------------------------------------------------------------- 
Kwotę 2.488,00 zł przeznacza się na remont samochodu  pożarniczego OSP w Zawidowie, w 
tym środki z rezerwy ogólnej 1.516,00 zł.  
                                                                                 
Dział 756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kwotę 20,00 zł przeznacza się na usługi telefoniczne na stanowisku  d/s podatków i opłat. 
 
Dział 926 -Kultura fizyczna 
---------------------------------- 
Kwotę 32,00 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z kontrolą "SANEPIDU" 
na stadionie miejskim. 
 
 
                                                                                                                  BURMISTRZ 
 
                                                                                                               Józef  Sontowski  
 
 


