
ZARZĄDZENIE Nr 82.2013 
Burmistrza Miasta Zawidowa 

z dnia 21-11-2013 

 
 
 

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 
Zmniejsza  się dochody budżetu miasta o kwotę 1.159  zł zgodnie z załącznikiem  nr 1. 
 

par 2 
Zmniejsza  się  wydatki budżetu miasta  o kwotę 1.159  zł i wprowadza się zmiany 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  zadań zleconych po stronie wydatków zgodnie 
z załącznikiem nr 4 .                                                            

par 5 
Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów  
12.449.589,65 zł oraz po stronie wydatków  11.982.813,65 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 
 
Zmniejszenia   dochodów i wydatków budżetu miasta  dokonano na podstawie Decyzji  
Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS.3146.314.2013 z dnia  14 listopada 2013 roku Powyższą 
decyzją zmniejszono dotację celową o kwotę 1.159 zł –korekta dotyczy  środków 
przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające  
świadczenia pielęgnacyjne. 
 
W celu zrealizowania dodatkowych zadań w budżecie wprowadzono zmiany  po stronie 
wydatków w tym: 
 
Dział 750 – Administracja publiczna  
--------------------------------------------- 
Wprowadzono zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego  celem dofinansowania  
usług pocztowych związanych z  wykonywaniem zadań w zakresie administracji rządowej ( 
150 zł) oraz pokrycie dodatkowych kosztów  komorniczych  dot. realizacji tytułów 
wykonawczych  w stosunku do zalegających z opłatami ( 50 zł).  
 
Dział 852- Pomoc społeczna  
---------------------------------- 
Wprowadzono zmiany w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
zgodnie ze złożonym wnioskiem , w celu dofinansowania  wynagrodzeń osobowych  o kwotę 
879 zł z przeznaczeniem  na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych  oraz  2.030 zł  
przeznacza się na dofinansowanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na 
Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych pracowników.  
 
                                                                                                                    BURMISTRZ 
                                                                                                                      
                                                                                                                      Robert Łężny  
 


