
ZARZĄDZENIE Nr 86.2011 
Burmistrza Miasta Zawidowa 

z dnia 21-11-2011 

 
 
 

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 9.009,00 zł zgodnie z  załącznikiem  nr 1.                                                                       
par 2 
Zwiększa   się wydatki budżetu miasta o kwotę 9.009,00  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 
14.700.522,64 zł oraz po stronie wydatków 13.161.893,64 zł. 
 
                                                                   par 4 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
                                                                                                          
                                                                                                    
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
                                    
 
 
 
                                                   
 
 
 
 



 
 
                                     U  Z  A  S  A  D  N  I  E  N  I  E 
 
Zwiększenia  dochodów i wydatków budżetu miasta dokonano na podstawie  Decyzji 
Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 listopada 2011 roku Nr 
.PS.ZSI.3050.207.2011.Powyższą Decyzją zwiększono dotację  o kwotę 9.009 zł z 
przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wiloletniego "Pomoc państwa w 
zakresie dożywiania". 
 
Ponadto wprowadzono zmiany w wydatkach budżetu miasta w tym: 
 
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa  
----------------------------------------------- 
Kwotę 2.500,00 zł przeznacza się na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z 
dodatkowym ubepieczeniem zasobów mieszkaniowych gminy. 
 
Dział 756- Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kwotę 50,00 zł przeznacza się na dofinansowanie pokrycia kosztów  egzekucyjnych 
związanych z realizacją tytułów wykonawczych. 
 
Dział 851- Ochrona zdrowia 
----------------------------------- 
Kwotę 7.563 zł  przeznacza się na dofinansowanie realizowanego programu związanego z 
przeciwdziałaniem alkoholizmowi.  
 
Dział  852-  Pomoc społeczna  
------------------------------------                                                                                                             
Przeniesienia wydatków w tym dziale dokonano w związku z wypłatą nagród z okazji "Dnia 
Pracownika Socjalnego" oraz obsługą świadczeń rodzinnych .    
                                                                                                             
 
 


