
ZARZĄDZENIE Nr 68.2011 
Burmistrza Miasta Zawidowa 

z dnia 30-09-2011 

 
 
 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta  na rok 2011. 
 
                  Na podstawie 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 
 Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta zgodnie z załącznikiem .                                                     
par 2 
Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 
15.288.971,61 zł oraz po stronie wydatków 13.092.933,61 zł. 
 
                                                                   par 3 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
                                                                                                         Burmistrz 
 
                                                                                                   Józef  Sontowski  
 
                                               
                                            U  Z  A  S  A  D  N  I  E  N  I  E 
 
Wprowadzono zmiany w wydatkach budżetu miasta celem  dofinansowania realizowanych 
zadań w tym: 
 
Dział 700 - Gospodarka  mieszkaniowa 
------------------------------------------------- 
Kwotę 2.000, 00 zł przeznacza sie na zakup usług związanych z obsługą zasobów 
mieszkaniowych gminy. 
 
Dział 750- Administracja publiczna 
--------------------------------------------- 
Wprowadzono zmiany w  dziale 750 -"Administracja publiczna "w celu rozliczenia 
wydatków związnych  z: 
a/130,00 zł z zakupem usług dot.wykonywania zadań administracji rządowej, 
b/ 35,00 zł z zakupem usług zdrowotnych pracowników Urzędu Miejskigo. 
 
Dział 754-  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  przeciwpożarowa 
----------------------------------------------------------------------------------                                                
25,00 zł przeznacza sie na zakup 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 230,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z  porowadzeniem poboru 
podatków i opłat na terenie miasta.  
 
Dział 801 - Oświata i wychowanie 
-------------------------------------------  
Kwotę 4.080,00 zł przeznacza sie na pokrycie bieżących wydatków Przedszkola Publicnzego, 
natomiast 346,00 zł jest to dofinansowanie  zakupu publikacji na temat"Ewaluacja 
Wewnętrzna w Szkole". 
 
Dział 851 _Ochrona zdrowia 
----------------------------------- 
Przeniesienia wydatków w wysokości 2.400,00 zł  w tym dziale  związane jest  z realizacją 
programów profilaktycznych dot. zwalczania narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi.  
 
Dział 852- Pomoc społeczna 
----------------------------------- 
Przeniesienia  wydatków w tym dziale  dokonano celem dofinansowania  pobytu mieszkańca 
miasta Zawidowa w Domu Pomocy Społecznej oraz sfinansowania  niezbędnych wydatków 
w Ośrodku Pomocy Społecznej.  
 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
-------------------------------------------------------- 
W celu dofinansowania wydatków związanych z przygotowaniem do akcji zima oraz 
pokrycie dodatkowych wydatków  związanych z konserwacją urządzeń świetlnych  
wprowadzono zmiany w tym dziale. 
 
 
                                                                                                                BURMISTRZ 
 
                                                                                                               Józef  Sontowski  
 
 


