
ZARZĄDZENIE Nr 82.2011 
Burmistrza Miasta Zawidowa 

z dnia 09-11-2011 

 
 
 

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 
 
Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 3.525,00 zł zgodnie z  załącznikiem  nr 1.                                                                        
par 2 
Zmniejsza  się wydatki budżetu miasta o kwotę 3.525,00  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 
14.691.513,64 zł oraz po stronie wydatków 13.152.884,64 zł. 
 
                                                                   par 4 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
                                                                                                          
                                                                                                    
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
                                    
 
 
 
                                                   
 
 
 
 



                                     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 26 października  2011 roku Nr .PS.ZSI.3050.187.2011 zmniejszono  dotację 
o   
   kwotę 1.225,00 zł  zł tj.korekta środków przeznaczonych  na opłacenie składki 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.3050-185/11 z dnia 26 października 2011 roku zmniejszono dotację   
   o kwotę  4.900,00  zł tj.korekta  środków  przeznaczonych na dofinansowanie wypłat 
   zasiłków stałych, 
3/Decyzją  z dnia 26 października 2011 roku Nr PS.ZSI.3050.186/2011  przyznano dotację  w  
   wysokości 2.600 ,00 zł  z przeznaczeniem na realizację rządowego programu  wspierania 
osób     pobierających świadczenia pielęgnacyjne. 
 
Ponadto wprowadzono zmiany w wydatkach budżetu miasta w tym: 
 
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa  
----------------------------------------------- 
Kwotę 470,00 zł przeznacza się na dofinansowanie wydatków bieżących jak zakupy 
materiałów i ubepieczenie zasobów mieszkaniowych gminy. 
 
Dział 750- Administracja publiczna 
--------------------------------------------- 
Kwotę 2.120,00 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z zakupem usług i  
dofinansowaniem ubezpieczenia mienia Urzędu Miejskiego.  
                                                                             
Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ---------------------------------
------------------------------------------------ 
Kwotę 100,00 zł przeznacza się zakup materiałów związanych z działalnością OSP w 
Zawidowie. 
 
Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska  
--------------------------------------------------------------------- 
Kwotę 2.050,00  zł przeznacza się na pokrycie kosztów usuwania awarii oświetlenia 
ulicznego  na terenie miasta. 
 
 
                                                                                                                  
                                                                                                             
 
 


