
ZARZĄDZENIE Nr 32.2013 
Burmistrza Miasta Zawidowa 

z dnia 23-05-2013 

 
 
 

 
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  1.950 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 
  
                                                                    par 2 
Zwiększa się wydatki  budżetu miasta  o kwotę  1950  zł oraz wprowadza zmiany w  
wydatkach budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2.                                                                                                                     
                                                                    
                                                                    par 3 
 
Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów  
12.360.843,98 zł oraz po stronie wydatków  11.339.709,98 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  1.950 zł dokonano 
na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego  Nr  PS-ZS.3146.49.2013 . z dnia  
14.05.2013 roku.  Powyższą decyzją przyznano dotację celową w wysokości  1.950 zł z 
przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego 
zadania zgodnie z art. 18 ust 1  pkt 9 oraz ust 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o 
pomocy społecznej. 
Ponadto wprowadzono zmiany w wydatkach  w tym: 
 
 
 
Dział 750 – Administracja publiczna  
-------------------------------------------- 
Kwotę 15 zł przeznacza się na dofinansowanie podróży służbowych związanych z 
wykonywaniem zadań administracji  rządowej. 
 
 
Dział 801 –Oświata i wychowanie 
----------------------------------------- 
Wprowadzono zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół, dostosowując odpisy na 
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  do  zapisów ustawowych na rok 2013, 
jednocześnie  zwiększając  wydatki związane z zakupem materiałów i pomocy dydaktycznych 
.Wprowadzone zmiany wynikają  że złożonego  wniosku przez w/w jednostkę. 
 
 
Dział 926 – Kultura fizyczna 
----------------------------------- 
Wprowadzono zmiany dot. klasyfikacji  budżetowej w zadaniach w zakresie kultury 
fizycznej. Dotacje celowe z budżetu na  dofinansowanie zadań zleconych klubom  sportowym  
ujęto w paragrafie 2830  jako dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych  - winny być ujęte  w paragrafie 2820 jako dotacje dla stowarzyszeń.   
 
                                                                                                                     BURMISTRZ 
 
                                                                                                                       Robert Łężny  
 
 


