
ZARZĄDZENIE Nr 91.2013 
Burmistrza Miasta Zawidowa 

z dnia 09-12-2013 

 
 
 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta  na rok 2013. 
 
                  Na podstawie  art. 257  pkt 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 
 Wprowadza się zmiany w wydatkach  zgodnie z załącznikiem .                                                                                                                    
                                                                          par 2  
Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów  
12.342.129,65 zł oraz po stronie wydatków  11.875.353,65 zł. 
 

par 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
                                                                                                         
                                                                                                                     BURMISTRZ 
 
                                                                                                                     Robert  Łężny                                               
                                
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
                                               
                                                  
 
 
 
 
 
                                            
 
 
 
 
 



                                                  U  Z  A  S  A  D  N  I  E  N  I  E 
 
W celu  zrealizowania dodatkowych zadań wprowadzono zmiany  po stronie wydatków 
budżetu  w tym: 
 
Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa  
---------------------------------------------- 
Kwotę 482  zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej  w zasobach mieszkaniowych 
gminy oraz opłat za zrzut ścieków  w budynku  przy ul. Młynarskiej.. 
 
Dział 750 – Administracja publiczna  
--------------------------------------------- 
Wprowadzono  zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego ,celem dofinansowania 
wydatków związanych  ze składkami na ubezpieczenia społeczne , podróżami służbowymi 
oraz zwiększonymi kosztami  postępowania komorniczego.  
 
Dział 801 – Oświata i wychowanie  
------------------------------------------ 
Wprowadzono zmiany w planie finansowym  Zespołu Szkół  oraz Przedszkolu Publicznym 
zgodnie ze złożonymi wnioskami  celem dofinansowania  wydatków bieżących  w 
poszczególnych rozdziałach  wynikających  z wykonywania budżetu.   
 
Dział 851 –Ochrona zdrowia  
Dział 852 – Pomoc  społeczna  
-------------------------------------  
Wprowadzono zamiany w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
zgodnie ze złożonym wnioskiem  celem   rozliczenia  remontu pomieszczenia  Miejskiej 
Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakupem pakietu materiałów pnz 
„Reaguj na przemoc” oraz pokrycie zwiększonych kosztów  prowizji bankowych.                                                                                                       
 
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
--------------------------------------------------------------------- 
Wprowadzono zmiany  w wydatkach dot. gospodarki odpadami celem dofinansowania 
kosztów funkcjonowania PSZOK  tj zakup materiałów i energii elektrycznej , ponadto 
dofinansowano zakup materiałów  związanych z oświetleniem miasta.  
 
                                                                                                                   BURMISTRZ 
                                                                                                                      
                                                                                                                      Robert Łężny  
 


