
ZARZĄDZENIE Nr 27.2013 
Burmistrza Miasta Zawidowa 

z dnia 30-04-2013 

 
 

 
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta  na rok 2013. 
 
                  Na podstawie  art. 257  pkt 1 i pkt 3  Ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o 
finansach publicznych/Dz.U.Nr 157 poz.1240 z pzm/ 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 
Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 2.118,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 
  
                                                                    par 2 
Zwiększa się wydatki  budżetu miasta  o kwotę  2.118,98 zł oraz wprowadza zmiany w  
wydatkach budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2.                                                                                                                     
                                                                    
                                                                    par 3 
 
Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów  
10.975.121,98 zł oraz po stronie wydatków  9.953.987,98 zł. 
 
                                                                   par 4 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
                                                                                                         
                                                                                                                     
 
                                                                                                                     BURMISTRZ 
 
                                                                                                                     Robert  Łężny                                               
                                



 
                                               U  Z  A  S  A  D  N  I  E  N  I  E 
 
Zwiększenia  budżet po stronie dochodów i po stronie wydatków o kwotę 2.118,98  zł 
dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego  Nr  FB.BP.3111.41.2013 KSz. z 
dnia 25.04.2013 roku.  Powyższą decyzją przyznano dotację celową w wysokości 2.118,98  zł 
z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w pierwszym okresie 
płatniczym 2013 roku. 
 
W celu  zrealizowania niezbędnych wydatków  wynikających z realizacji budżetu dokonano 
zmian w planie  wydatków w poszczególnych działach tj: 
 
 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa  
-----------------------------------------------  
Kwotę 2.800 zł przeznacza się na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji dotyczącej 
przebudowy  komina w zasobach mieszkaniowych gminy przy ul. Strzeleckiej, natomiast 
kwotę 700 zł przeznacza się jako dofinansowanie ubezpieczenia mienia gminy. 
 
 
Dział 852 – Pomoc społeczna 
----------------------------------- 
Wprowadzono zmiany w tym dziale w związku z potrzebą  zakupu dodatkowej odzieży 
ochronnej dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie- użytecznych. 
 
 
 
    
 
                                                                                                                   BURMISTRZ 
 
                                                                                                      Robert Ł ężny 
 
 


