
ZARZĄDZENIE Nr 67.2014 
Burmistrza Miasta Zawidowa 

z dnia 30-09-2014 

 
 
 
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  25.282  zł zgodnie z  załącznikiem nr 1. 
 

par 2 
Zwiększa się wydatki  budżetu miasta o kwotę  25.282  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  
12.375.419,85 zł oraz po stronie wydatków  12.074.493,85 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 Krajowego Biura Wyborczego  Nr DJG 790-2/14 z dnia 29 września 2014 
roku . Powyższą decyzją  przyznano dotację celową w wysokości  25.282 zł z 
przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i 
przeprowadzeniem wyborów do rady gminy oraz wyboru burmistrza  zarządzonych na dzień 
16 listopada 2014 roku. 
 
Ponadto wprowadzono zmiany w  wydatkach budżetu miasta w tym: 
 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa  
-------------------------------------------------- 
Kwotę  150 zł przeznacza się na wypłacenie odszkodowania  dla właściciela  pojazdu 
uszkodzonego na mieniu  gminy. 
 
Dział 750 – Administracja publiczna  
----------------------------------------------- 
Kwotę 17 zł  przeznacza się na  dofinansowanie publikacji związanych z promocją miasta.  
 
Dział  757- Obsługa długu  
---------------------------------- 
Kwotę 327 zł przeznacza się na  bankową obsługę  udzielonych dla gminy kredytów.  
 
 
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   
--------------------------------------------------------------------------- 
Kwotę 1.200 zł przeznacza się na  dofinansowanie usług remontowych związanych z 
oświetleniem ulic na terenie miasta.   
 
 
                                                                                                                     BURMISTRZ 
 
                                                                                                                      Robert Łężny                                                     
 
 
 
 
 
 
 


