
ZARZĄDZENIE Nr 72.2014 
Burmistrza Miasta Zawidowa 

z dnia 23-10-2014 

 
 
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  36.520  zł zgodnie z  załącznikiem nr 1. 
 

par 2 
Zwiększa się wydatki  budżetu miasta o kwotę  36.520 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  
12.401.843,85 zł oraz po stronie wydatków  12.100.917,85 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  Wojewody Dolnośląskiego w tym 
1/Decyzją PS-ZS.3146.267.2014 z dnia 15.10.2014 roku  zwiększono dotację  celową o kwotę 
19.500 zł w tym: 
- 7.500 zł z przeznaczeniem na  dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, 
- 12.000 zł z przeznaczeniem  na dofinansowanie zasiłków stałych. 
2/Decyzją PS-ZS.3146.265.2014  z dnia 15 .10.2014 roku  zwiększono  dotację celową o 
kwotę  4.120 zł  z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego 
programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,  
3/Decyzją KO.ZFK.3146.107.2.2014  z dnia  14.10.2014 roku  zwiększono dotację celową o 
kwotę 12.900  zł z przeznaczeniem  na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla 
uczniów o charakterze socjalnym /80 % dotacji/. 
 
Ponadto wprowadzono zmiany w  wydatkach budżetu miasta w tym: 
 
Dział  700 – Gospodarka mieszkaniowa 
----------------------------------------------------  
Kwotę 4.000 zł przeznacza się  zakup materiałów i usług związanych z usuwaniem awarii w 
zasobach mieszkaniowych gminy.  
 
Dział 750 – Administracja publiczna  
----------------------------------------------- 
Kwotę 372 zł  przeznacza się pokrycie zwiększonych kosztów postępowania  komorniczego z 
tytułu realizacji  tytułów wykonawczych. 
 
Dział  852- Pomoc społeczna  
-------------------------------------- 
Wprowadzono zmiany w planie finansowym  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  a 
mianowicie : 
a/ 6.336 zł przeznacza się na dofinansowanie  zadań  wykonywanych w zakresie rodzin 
zastępczych , 
b/4.000 zł  przeznacza się na: 
   3.000 zł zmiana wysługi lat  i dodatków pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, 
   1.000 zł zwiększone wydatki w IV kwartale br  związane  z ubezpieczeniem  mienia tej  
   jednostki.  
 
 
                                                                                                                     BURMISTRZ 
 
                                                                                                                      Robert Łężny                                                     
 
 
 
 
 


