
ZARZĄDZENIE Nr 48.2013 
Burmistrza Miasta Zawidowa 

z dnia 24-07-2013 

 
                                                   
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta  na rok 2013. 
 
                  Na podstawie  art. 257  pkt 1 i 3,art. 259  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 2013 poz 594 / zarządzam 
co następuje : 
                                                                    par 1 
 
Zwiększa  się dochody  budżetu miasta  o kwotę  15.124 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 . 
 
                                                                    par 2 
 
Zwiększa  się wydatki budżetu miasta  o kwotę  15.124 zł  oraz  wprowadza się  zmiany w  
wydatkach budżetu zgodnie z załącznikiem  nr 2.                                                                                                                    
                                                                    
                                                                    par 3 
 
Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów  
11.633.052  zł oraz po stronie wydatków  10.774.438 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 dochodów i wydatków budżetu miasta  dokonano na podstawie Decyzji 
Wojewody Dolnośląskiego  w tym: 
 
1/Decyzją  Nr PS-ZS.3146.141.2013  z dnia  12.07.2013 roku   przyznano dotację celową w  
wysokości 1.950  zł z przeznaczeniem na wypłatę  wynagrodzenia za sprawowanie opieki 
oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art.18 ust1  pkt.  9 oraz ust.2 i 3 ustawy z dnia 12 
marca 2004 roku o pomocy społecznej. 
 
2/Decyzją Nr PS-ZS.3146.143.2013 z dnia  15.07.2013 roku zwiększono dotację celową o 
kwotę 13.174 zł  przeznaczeniem  na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych  o których 
mowa   w art. 17 ust 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.  
 
W celu zrealizowania dodatkowych  zadań w budżecie miasta wprowadzono następujące  
zmiany  po stronie  wydatków  w tym: 
 
Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa 
---------------------------------------------- 
Celem pokrycia zwiększonych wydatków związanych  z zakupem energii  elektrycznej 
/budynek ul. Młynarska 2.000 zł/ oraz  wydatków związanych z  wycenami nieruchomości  
przeznaczonych do sprzedaży /5.000 zł/ wprowadzono stosowne zmiany. 
 
Dział 750 – Administracja publiczna  
-------------------------------------------- 
Kwotę 200 zł przeznacza się  na pokrycie  zwiększonych kosztów dot. podróży  służbowych 
krajowych.. 
 
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne  i ochrona przeciwpożarowa 
--------------------------------------------------------------------------------- 
Zwiększa się wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi , która miała miejsce w m-cu  
czerwcu br o kwotę  619 zł  tj. zakup materiałów i usług , zmniejszając jednocześnie  o w/w 
kwotę rezerwę celową przeznaczoną na powyższy cel. 
 
Dział 801 – Oświata i wychowanie 
------------------------------------------ 
Dokonuje się zmian w planie finansowym Zespołu Szkół  zmniejszając  o 500 zł  planowane 
środki na stypendia dla uczniów w Szkole Podstawowej, jednocześnie zwiększając o w/w 
kwotę  środki na stypendia dla  uczniów Gimnazjum.  
 
Dział 852 –Pomoc społeczna  
----------------------------------- 
Kwotę 20 zł przeznacza się na  pokrycie zwiększonych kosztów  związanych z prowadzeniem 
rejestru dłużników alimentacyjnych. 
 
 
 
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
--------------------------------------------------------------------   



Kwotę 2.990 zł przeznacza się na pokrycie  kosztów związanych z uruchomieniem Punktu 
Selektywnej Zbiorki  Odpadów  Komunalnych /zatrudnienie osoby od dnia 1 sierpnia 2013 do 
31 grudnia 2013 roku/ oraz 400 zł przeznacza się na pokrycie  dodatkowych wydatków 
związanych z zakupem  usług dot. oświetlenia ulicznego.  
 
 
 
                                                                                                                     BURMISTRZ 
 
                                                                                                                       Robert Łężny  
 


