
ZARZĄDZENIE Nr 34.2014 
Burmistrza Miasta Zawidowa 

z dnia 22-05-2014 

 
                                                                                                                                                                   

 
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta  na rok 2014. 
 
                  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 2.360 zł  zgodnie z załącznikiem nr 1. 
                                                                          
                                                                          par 2 
Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.360 zł i wprowadza się zmiany w wydatkach 
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  
12.106.698,85 zł oraz po stronie wydatków  11.602.772,85 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 Nr DJG 0301/4-2/14 z dnia 15 maja 2014 roku. Powyższą decyzja 
przyznano dotację celową w wysokości 2.360 zł z przeznaczenie  na sfinansowanie 
zryczałtowanych  diet członów obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami 
posłów do Parlamentu Europejskiego.  
 
Ponadto wprowadzono  zmiany  po stronie wydatków budżetu miasta ,celem sfinansowania 
dodatkowych zadań w tym: 
 
Dział 750- Administracja publiczna 
-------------------------------------------  
W celu rozliczenia wydatków związanych z realizacją projektu dot. promocji miasta  
wprowadzono zmiany w planie wydatków  związanych  z tym projektem  tj. wynagrodzeń 
bezosobowych oraz zakupem usług. 
 
Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
--------------------------------------------------------------------------------                                                                                                          
Kwotę 400 zł przeznacza się  na dofinansowanie remontu samochodu pożarniczego  OSP w 
Zawidowie. 
 
Dział  801- Oświata i wychowanie 
------------------------------------------ 
Wprowadzono zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół zgodnie ze złożonym wnioskiem  
celem sfinansowania wydatków związanych  z bieżącą działalnością jednostki w tym  
dofinansowanie  odpisu  na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych  
nauczycieli. 
 
Dział 852-Pomoc społeczna 
----------------------------------                                                                                                                   
Wprowadzono zmiany w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w 
zakresie zadań zleconych i własnych  zgodnie ze złożonymi wnioskami  przez jednostkę tj. 
wyodrębnienie kosztów obsługi  zadań zleconych jak również  zwiększenie wydatków na 
zakupy  materiałów biurowych. 
 
 
 
                                                                                                                   BURMISTRZ 
                                                                                                                      
                                                                                                                     Robert Łężny  
 
 
 


