
ZARZĄDZENIE Nr 78.2013 
Burmistrza Miasta Zawidowa 

z dnia 13-11-2013 

 
 
 

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 z pzm / zarządzam 
co następuje : 
                                                                     

par 1 
Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 5.000 zł zgodnie z załącznikiem  nr 1. 
 

par 2 
Zwiększa się  wydatki budżetu miasta  o kwotę  5.000 zł i wprowadza się zmiany zgodnie z 
załącznikiem nr  2.                                                                                                                     
                                                                    

par 3 
Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów  
12.419.905,65 zł oraz po stronie wydatków  11.953.129,65 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-3146.295.2013   z dnia 30 października  2013 roku przyznano dotację 
celową w wysokości  4.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatków w 
wysokości 250 zł  miesięcznie  dla pracownika socjalnego zatrudnionego  w pełnym 
wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną  w środowisku w 2013 roku, 
2/Decyzją Nr FB-BP.3111.306.2013 AA z dnia  7 listopada 2013 roku przyznano dotację 
celową  w wysokości  500 zł  z przeznaczeniem na wypłatę  jednorazowego  zasiłków 
losowego   dla ucznia na cele edukacyjne. 
 
W celu zrealizowania dodatkowych zadań w budżecie wprowadzono zmiany  po stronie 
wydatków w tym: 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa  
----------------------------------------------- 
Kwotę 2.100  zł przeznacza się  na dofinansowanie ubezpieczenia mienia gminy. 
 
Dział 750 – Administracja publiczna  
-------------------------------------------- 
Kwotę 60 zł przeznacza się na zakup  materiałów związanych  z wykonywaniem zadań w 
zakresie Urzędu Stanu Cywilnego , 350 zł jest to dofinansowanie podróży służbowych 
krajowych pracowników Urzędu Miejskiego  oraz 70 zł jest to dofinansowanie  szkoleń 
pracowników. 
 
Dział 801 – Oświata i wychowanie 
----------------------------------------- 
Kwotę 2.500 zł przeznacza się na  dofinansowanie zakupu usług przez Przedszkole oraz 843 
zł jest to dofinansowanie ubezpieczenia  mienia tej jednostki. 
 
Dział 852- Pomoc społeczna  
---------------------------------- 
Wprowadzono zmiany w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
zgodnie ze złożonym wnioskiem tj.251 zł przeznacza się na zakup materiałów niezbędnych 
do pracy w/w Ośrodka , 259 zł jest to dofinansowanie ubezpieczenia mienia tej jednostki , 
580 zł  przeznacza się na zwiększone koszty opłat pocztowych i prowizji bankowych. 
 
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
---------------------------------------------------------------------- 
Kwotę 100 zł  przeznacza się na dofinansowanie zakupu materiałów związanych z 
wykonywaniem zadań w zakresie gospodarki odpadami, 2.400 zł jest to dofinansowanie usług 
związanych z oświetleniem ulic na terenie miasta.  
                                                                                                                    BURMISTRZ 
                                                                                                                      
                                                                                                                     Robert Łężny  
 


