
ZARZĄDZENIE Nr 44.2014 
Burmistrza Miasta Zawidowa 

z dnia 30-06-2014 

 
 
 

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  633 zł zgodnie z  załącznikiem nr 1. 
 

par 2 
Zwiększa się wydatki  budżetu miasta o kwotę  633 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  
12.163.425,85 zł oraz po stronie wydatków  11.762.499,85 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 
 
Wprowadzono  zmiany  po stronie dochodów i po stronie wydatków budżetu miasta na 
podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS.3146.119.2014 z dnia 23 czerwca 2014 
roku. Powyższą decyzją przyznano dotację celową w wysokości 633 zł z  przeznaczeniem na 
realizację przez gminę zadań  dotyczących realizacji rządowego programu dla rodzin 
wielodzietnych. 
 
Ponadto wprowadzono zmiany po stronie wydatków budżetu miasta, celem sfinansowania 
dodatkowych zdań w tym: 
 
Dział 757 –Obsługa długu publicznego 
----------------------------------------------- 
Kwotę 2.060 zł  przeznacza się na opłacenie prowizji dla banku  od zaciągniętego kredytu w 
wysokości  103.000 zł. 
 
Dział 852- Pomoc społeczna 
----------------------------------- 
Kwotę 1.677 zł  przeznacza się na zapłatę odsetek od zasiłków dla opiekunów o których 
mowa w art.2 ust 3 i 4 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. 
 
                                                                                                                   BURMISTRZ 
                                                                                                                      
                                                                                                                     Robert Łężny  
 
 
 
 
 
 
                                                      
 
 


