
ZARZĄDZENIE Nr 24.2014 
Burmistrza Miasta Zawidowa 

z dnia 24-04-2014 

 
 
 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta  na rok 2014. 
 
                  Na podstawie  art. 257  pkt 1   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  6.017 zł zgodnie z załącznikiem  nr 1. 
 

par 2 
Zwiększa  się wydatki budżetu miasta o kwotę 6.017 zł  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  
12.104.338,85 zł oraz po stronie wydatków  11.600.412,85 zł. 
 

par 6 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 
 
                                                                                                         
                                                                                                                     BURMISTRZ 
 
                                                                                                                     Robert  Łężny                                               
                                
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               



                                                U  Z  A  S  A  D  N  I  E  N  I  E 
 
Wprowadzone zmiany  po stronie dochodów i wydatków wynikają z  decyzji Krajowego 
Biura Wyborczego oraz  Wojewody Dolnośląskiego tym: 
1.Decyzją Krajowego Biura Wyborczego  Nr DJG 0301/4-1/14 z dnia 18 kwietnia 2014 roku 
przyznano dotację celową w wysokości 3.067 zł z przeznaczeniem na  sfinansowanie 
wydatków związanych z organizacją ,przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na 
posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku, 
2.Decyzją Wojewody Dolnośląskiego  Nr PS-ZS.3146.74.2014 z dnia 15 kwietnia 2014 roku 
przyznano dotacje  celową w wysokości 1.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie  
wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, 
3.Decyzją Wojewody Dolnośląskiego  Nr PS-ZS.3146.75 2014  z dnia 16 kwietnia 2014 roku 
przyznano dotację celowa w  wysokości 1950 zł z przeznaczeniem na wypłacenie 
wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę  tego zadania zgodnie  z art.18 ust.1 
pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.    
 
                                                                                                               
 
 
                                                                                                                   BURMISTRZ 
                                                                                                                      
                                                                                                                      Robert Łężny  
 
 


