
ZARZĄDZENIE Nr 88.2014 
Burmistrza Miasta Zawidowa 

z dnia 08-12-2014 

 
 
 

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 4.645 zł zgodnie z  załącznikiem nr 1. 
 

par 2 
Zwiększa  się wydatki  budżetu miasta o kwotę 4.645 zł  i wprowadza się zmiany w 
wydatkach  zgodnie z załącznikiem  nr 2. 
 

par 3 
Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów  
12.407.095,18 zł oraz po stronie wydatków  12.076.256,54 zł. 
 

par 4 
 

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 PS-ZS.3146.320.2014 z dnia 20.11.2014 roku  zwiększono  o kwotę 2.800 zł  
   dotację celową z przeznaczeniem na dożywianie w ramach programu ”Pomoc państwa w    
   zakresie  dożywiania”, 
2/Decyzją Nr PS-ZS.3146.322. 2014 z dnia 24.11.2014 roku zwiększono o kwotę 3 zł  dotację  
   celową z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia  zdrowotne, 
3/Decyzją Nr PS-ZS.3146.325.2014 z dnia 25 .11.2014 roku zwiększono o kwotę 1.842 zł  
   dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych. 
 
Ponadto wprowadzono zmiany w  wydatkach budżetu miasta, celem sfinansowania 
dodatkowych zadań  w tym : 
 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa  
-------------------------------------------------- 
Zwiększono o kwotę 2.000 zł wydatki związane z wykonywaniem usług w zasobach  
mieszkaniowymi gminy  oraz o  kwotę 920 zł wydatki związane  z zajmowaniem lokalu 
mieszkalnego bez tytułu prawnego  przez mieszkańca gminy /dot.PKP Zawidów/.  
 
Dział 750- Administracja publiczna 
--------------------------------------------- 
Wprowadzono zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego , zwiększając o kwotę 20 zł  
wydatki na podróże służbowe pracownika wykonującego zadania w zakresie administracji 
rządowej, o 300 zł zwiększa się wydatki związane ze świadczeniami w zakresie bhp 
pracowników Urzędu Miejskiego  oraz o  134 zł zwiększa się wydatki  dotyczące zakupu 
publikacji książkowych na potrzeby Referatu Księgowości.  
 
Dział 851 – Ochrona zdrowia  
-------------------------------------  
Wprowadzono zmiany w planie finansowym dotyczącym  przeciwdziałanie alkoholizmowi w 
celu dofinansowania  zakupu usług związanych  z prowadzeniem  działań  profilaktycznych  
w tym zakresie. 
 
Dział  852 – Pomoc społeczna 
--------------------------------------- 
Wprowadzono zmiany w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej  ,celem 
dofinansowania   wydatków związanych ze świadczeniami w zakresie bhp pracowników 
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zakupem szafek do pomieszczenia gospodarczego w/w 
jednostki. Powyższe  zmiany wynikają ze złożonego wniosku o dokonanie  zmian.  
 
                                                                                                                    BURMISTRZ 
 
                                                                                                                      Robert Łężny                                                     
 
 


