
ZARZĄDZENIE Nr 73.2013 
Burmistrza Miasta Zawidowa 

z dnia 21-10-2013 

 
 
 

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.z 2013  poz. 885 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  32.653,65 zł zgodnie z załącznikiem  nr 1. 
 

par 2 
Zwiększa się  wydatki budżetu miasta  o kwotę  32.653,65 zł i wprowadza się  zmiany w 
wydatkach budżetu zgodnie z załącznikiem nr  2.                                                                                                                    
                                                                    

par 3 
Wprowadza się zmiany w planie finansowym  zadań zleconych  po stronie dochodów zgodnie 
z załącznikiem nr 3. 
 

par 4 
Wprowadza się zmiany w planie finansowym zdań zleconych  po stronie wydatków  zgodnie 
z załącznikiem nr 4. 

par 5 
Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów  
12.462.227,65 zł oraz po stronie wydatków  11.995.451,65 zł. 
 

par 6 
 
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 FB.BP.3111.41.2013 KSz.  z dnia 17 października  2013 roku przyznano 
dotację celową w wysokości  1.265,65 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 
marca 2006 o zwrocie podatku  akcyzowego zwartego w cenie oleju opałowego w drugim 
okresie płatniczym 2013 r, 
2/Decyzją Nr PS-ZS.3146.282.2013 z dnia 16 października 2013 roku przyznano dotację 
celową  w wysokości 1.620 zł  z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na 
ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione, 
3/Decyzją Nr PS-ZS.3146.280.2013 z dnia 15 października 2013 roku przyznano dotację 
celową w wysokości 4.600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków 
okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, 
4/Decyzją Nr PS-ZS.3146.281.2013 z dnia 16 października 2013 roku przyznano dotację 
celową w wysokości 19.418 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 
5/Decyzją Nr PS-ZS.3146.272.2013 z dnia 8 października 2013 roku przyznano dotację 
celową  w wysokości 1.950 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe  jednostek samorządu 
terytorialnego  w realizacji pomocy społecznej , 
6/Decyzją  Nr PS -ZS.3146.271.2013 z dnia 7 października 2013 roku  przyznano dotację 
celową  
w wysokości 3.800 zł z  przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną  na podstawie 
rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.  
 
W celu zrealizowania dodatkowych zadań w budżecie miasta  wprowadzono zmiany  po 
stronie wydatków w tym: 
 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 
------------------------------------------------ 
Kwotę 1.000 zł przeznacza się na dofinansowanie zakupu energii elektrycznej i usług  w 
budynku przy ul. Młynarskiej.  
  
Dział 750- Administracja publiczna  
-------------------------------------------- 
Wprowadzono zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego  celem sfinansowania 
dodatkowych zdań  wynikających z realizacji budżetu  tj administracji  rządowej oraz  
administracji samorządowej.   
 
 
Dział 754 -  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
--------------------------------------------------------------------------------- 
Kwotę 170 zł przeznacza się na dofinansowanie  zakupu paliwa  na potrzeby OSP w 
Zawidowie oraz  badań lekarskich  strażaków.  
 
Dział 757-Obsługa  długu publicznego 
---------------------------------------------- 
Kwotę 5.877 zł przeznacza się na pokrycie kosztów prowizji bankowej związanej  z 
zaciągniętym kredytem na rynku krajowym. 
 
Dział 801 – Oświata i wychowanie  



----------------------------------------- 
Wprowadzono zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół i  Przedszkola Publicznego w 
Zawidowie  celem dostosowania  klasyfikacji budżetowej dotyczącej wnoszenia opłat na 
rzecz gminy przez poszczególne jednostki  budżetowe – powyższe dotyczy gospodarki 
odpadami. 
 
 
Dział 852 –Pomoc społeczna  
----------------------------------- 
Wprowadzono zmiany w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Zawidowie , celem dostosowania  klasyfikacji budżetowej  do wynoszonej opłaty na rzecz 
gminy tj .gospodarka odpadami. 
 
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
---------------------------------------------------------------------- 
Wprowadzono zmiany  w /w dziale  dot. gospodarki odpadami w tym: 
-12.484 zł  przeznacza się na dofinansowanie kosztów oczyszczania  miasta, powyższe 
wynika z rozliczenia  selektywnej zbiórki odpadów  na terenie miasta w I półroczu br, 
-25.459 zł przeznacza się na  sfinansowanie  wydatków związanych z wykonywaniem zadań 
dotyczących gospodarki odpadami  i  funkcjonowania  PSZOK  na terenie miasta. 
 
 
Ponadto wprowadzono zmiany  w planie finansowym zadań zleconych  zarówno po stanie 
dochodów jak i po stronie  wydatków celem ,dokonania aktualizacji  w/w planów od 1 
stycznia 2013  do dnia 21 października 2013 roku. 
 
                                                                                                                    BURMISTRZ 
                                                                                                                      
                                                                                                                     Robert Łężny  
 


