
ZARZĄDZENIE Nr 75.2011 
Burmistrza Miasta Zawidowa 

z dnia 18-10-2011 

 
 
 

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 następuje : 
                                                                  

par 1 
 
Zmniejsza  się dochody budżetu miasta o kwotę  191,00 zł zgodnie z  załącznikiem  nr 1.                                                                        
 

par 2 
 
Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę  191,00 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 
15.207.131 ,61 zł oraz po stronie wydatków 13.011.093,61 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 
 
Zmniejszenia  dochodów i wydatków budżetu miasta dokonano na podstawie Decyzji  
Wojewody Dolnośląskiego  Nr  FB-BP.3111.184.2011-1 z dnia 5 października 2011 roku.  
Powyższą Decyzją zmniejszono dotację  na dofinansowanie zakupu podręczników dla 
uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku "Wyprawka 
szkolna".  
 
Ponadto wprowadzono zmiany w wydatkach budżetu miasta w tym: 
 
Dział 600- Transport i łączność 
-------------------------------------- 
Kwotę 1.890,00 zł przeznacza się na  zakup  mieszanki tłuczniowej dot. remontów dróg na 
terenie miasta. 
 
Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa  
----------------------------------------------- 
Kwotę  2.000,00 zł przeznacza sie na dofinansowanie zakupu energii i remontów w zasobach 
mieszkaniowych gmin. 
 
 
Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kwotę 382,97 zł przeznacza się na zakup materiałów i usług dot. wyborów do Sejmu i Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej.  
 
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   
--------------------------------------------------------------------- 
Kwotę 1.892,00 zł przeznacza się na dofinansowanie usług remontowych urządzeń 
świetlnych na terenie miasta.                                                                                 
 
                                                                                                                  BURMISTRZ 
 
                                                                                                               Józef  Sontowski  
 
 


