
ZARZĄDZENIE Nr 73.2014 
Burmistrza Miasta Zawidowa 

z dnia 27-10-2014 

 
                                                                                                                                                                                                              
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta  na rok 2014. 
 
                  Na podstawie art.222 ust 4 , 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  8.230,33 zł zgodnie z  załącznikiem nr 1. 
 

par 2 
Zwiększa się wydatki  budżetu miasta o kwotę  8.230,33 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  
12.410.074,18 zł oraz po stronie wydatków  12.109.148,18 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  FB-BP.3111.78.2014 z dnia 15.10.2014 roku  zwiększono dotację  celową o kwotę 
6.230,33 zł z przeznaczeniem  na dopłaty do paliwa rolniczego. 
2/Decyzją PS-ZS.3146.268.2014  z dnia 15 .10.2014 roku  zwiększono  dotację celową o 
kwotę  50 zł  z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia 
zdrowotne. 
3/Decyzją PS-ZS.3146.266.2014  z dnia  15.10.2014 roku  zwiększono dotację celową o 
kwotę 1.950 zł z przeznaczeniem  na wypłacenie wynagrodzenia wraz z kosztami obsługi  za 
sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 
społecznej. 
Wprowadzono zmiany w  wydatkach budżetu miasta, celem sfinansowania dodatkowych 
zadań  poprzez zmniejszenie o kwotę  21.841 zł rezerwy ogólnej budżetu miasta oraz rezerwy 
celowej o kwotę 5.904 zł z przeznaczeniem na : 
1/Rezerwa ogólna  21.841 zł ; 
a/Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 2.000 zł dofinansowanie ubezpieczenia mienia  
gminy    
   w IV kwartale br, 
b/Dział 750 Administracja publiczna – 1000 zł dofinansowanie ubezpieczenia  mienia Urzędu  
   Miejskiego w IV kwartale br, 
c/Dział 757 Obsługa długu publicznego – 10.500 zł  sfinansowanie prowizji od zaciągniętego  
   kredytu/500 zł/, rozliczenie odsetek od korzystania z linii kredytowej w rachunku bieżącym  
   budżetu  /10.000 zł/, 
d/Dział 801 – Oświata i wychowanie : 
    - 1.000 zł dofinansowanie ubezpieczenia mienia  Zespołu Szkół w IV kwartale br, 
    - 1.116 zł   jest to dotacja dla Gminy Miejskiej Zgorzelec z przeznaczeniem na pokrycie  
      częściowe  kosztów dziecka uczęszczającego do Przedszkola w Zgorzelcu, 
   - 1.000 zł  dofinansowanie  ubezpieczenia mienia Przedszkola Publicznego. 
   Ponadto wprowadzono zmiany  w planie finansowym Przedszkola Publicznego  zgodnie ze  
   złożonym wnioskiem   
 e/Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 3.225 zł  przeznacza się na dofinansowanie  
    pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym / 20 % udziału gminy/, 
f/Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  -2.000 zł  przeznacza się na zakup iluminacji   
   świątecznych . 
2/Rezerwę celową w wysokości 5.904 zł  przeznacza się na  remont nawierzchni boiska   
   szkolnego  przy ul. Szkolnej uszkodzonego podczas powodzi  w lipcu 2012 roku. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     BURMISTRZ 
 
                                                                                                                      Robert Łężny                                                   
 
 
 


