
ZARZĄDZENIE Nr 57.2013 
Burmistrza Miasta Zawidowa 

z dnia 30-08-2013 

 
 
 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta  na rok 2013. 
 
                  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/ 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 1.400 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 . 
 
                                                                    par 2 
 
Zwiększa  się wydatki budżetu miasta  o kwotę  1.400 zł i wprowadza zmiany w wydatkach 
budżetu zgodnie z załącznikiem  nr 2.                                                                                                                    
                                                                    
                                                                    par 3 
 
Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów  
12.385.471 zł oraz po stronie wydatków  11.623.197 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   Nr PS-ZS.3146.213.2013  z dnia  26.08.2013 roku .Powyższą 
decyzją  przyznano dotację celową  w wysokości 1.400 zł z przeznaczeniem na opłacanie 
składek na ubezpieczenia zdrowotne  za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. 
W celu zrealizowania dodatkowych zadań w budżecie miasta  wprowadzono zmiany  po 
stronie wydatków w tym: 
 
Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa  
----------------------------------------------  
Kwotę 1.500 zł przeznacza się na opłacenie energii elektrycznej  w budynku przy ulicy 
Młynarskiej. 
 
Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
------------------------------------------------------------------------------- 
Kwotę  105 zł przeznacza się na dofinansowanie zakupu usług zdrowotnych dla członków 
OSP w Zawidowie. 
 
Dział 757 – Obsługa długu 
-------------------------------- 
Kwotę 3.251 zł przeznacza się  opłacenie prowizji z tytułu zaciągniętego kredytu , natomiast  
330 zł są to wydatki związane z obsługą długu przez bank. 
 
Dział 852-Pomoc społeczna 
---------------------------------- 
Kwotę 103 zł przeznacza się na pokrycie zwiększonych kosztów prowadzenie bazy  
dłużników funduszu alimentacyjnego. 
 
                                                                                                                    BURMISTRZ 
                                                                                                                      
                                                                                                                     Robert Łężny  
 


