
ZARZĄDZENIE Nr 60.2014 
Burmistrza Miasta Zawidowa 

z dnia 29-08-2014 

 
 
 

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  7.418  zł zgodnie z  załącznikiem nr 1. 
 

par 2 
Zwiększa się wydatki  budżetu miasta o kwotę  7.418  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  
12.355.451,85 zł oraz po stronie wydatków  11.954.525,85 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  w tym: 
1/Decyzją Nr FB-BP.3111.17.2014 K.Sz z dnia 21 lipca 2014 roku  przyznano dotację celową 
w wysokości  992 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie spraw związanych z 
funkcjonowaniem administracji publicznej /Sprawy Obywatelskie/, 
2/Decyzją Nr KO.ZFK.3146.80.4.2014 z dnia 11 sierpnia 2014 roku przyznano dotację 
celową w wysokości 4.800 zł z  przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki  oraz 
materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wraz   z kosztami zakupu, 
3/Decyzją Nr PS-ZS.3146.178.2014  z dnia 13 sierpnia 2014 roku zmniejszono dotację 
celową o kwotę 1.252 zł przyznaną na wypłatę dodatków energetycznych  odbiorcom 
wrażliwym energii elektrycznej w I kwartale 2014 roku, 
4/Decyzją Nr KO.ZFK.3146.87.3.2014 z dnia 26 sierpnia 2014 roku przyznano dotację 
celową  w wysokości 2.878 zł  z przeznaczeniem  na dofinansowanie zakupu „Wyprawki 
szkolnej 2014 „  
 
Ponadto wprowadzono zmiany w  wydatkach budżetu miasta w tym: 
 
Dział 750 – Administracja publiczna  
----------------------------------------------- 
Kwotę 424 zł przeznaczono na dofinansowanie  dodatkowego wynagrodzenia rocznego 
pracownika odchodzącego na emeryturę, natomiast 139 zł przeznaczono na dofinansowanie 
zakupu wydawnictwa związanego z wykonywaniem czynności w Urzędzie.    
 
Dział 801- Oświata i wychowanie   
-------------------------------------------   
Wprowadzono zmiany w planie Finansowym Zespołu Szkół  ,celem dostosowania  
przyznanych  stypendiów w   Szkole Podstawowej i Gimnazjum .                                                                           
Ponadto dokonano  zmian w planie finansowych Przedszkola Publicznego , celem  
dofinansowania zakupu usług  związanych z funkcjonowaniem  tej  placówki . 
Powyższe zmiany wynikają ze złożonych wniosków  przez Dyrektorów w/w jednostek. 
 
 
                                                                                                                     BURMISTRZ 
 
                                                                                                                      Robert Łężny                                                     
 
 
 


