
ZARZĄDZENIE Nr 91.2014 
Burmistrza Miasta Zawidowa 

z dnia 29-12-2014 

 
 
 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta  na rok 2014. 
 
                  Na podstawie art. 257  pkt  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 
 
 Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta  zgodnie z załącznikiem  nr 1. 
 

par 2 
 
Wprowadza się zmiany w planie finansowym zadań zleconych  po stronie wydatków zgodnie 
z załącznikiem nr 2. 
 
                                                                          par 3 
Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów  
12.517.919,18 zł oraz po stronie wydatków  12.187.080,54 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 
W celu sfinansowania dodatkowych zadań wprowadzono zmiany w budżecie  miasta po 
stronie   wydatków w tym: 
 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa  
-------------------------------------------------- 
Zwiększono  wydatki  związane  z  zakupem materiałów i usług na potrzeby obsługi zasobów 
mieszkaniowych gminy. 
 
Dział 750 – Administracja publiczna 
----------------------------------------------- 
Wprowadzono zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w celu rozliczenia  
dodatkowych wydatków w tym: 
1/ zwiększono o kwotę 1.170 zł wydatki związane z rozliczeniem diet Radnych za m-c 
grudzień 2014 roku, 
2/zwiększono  o kwotę 530 zł wydatki związane z zakupem  ubrań roboczych  dla 
pracowników obsługi Urzędu Miejskiego, 
3/zwiększono o kwotę 13.261 zł  wynagrodzenia osobowe pracowników, celem rozliczenia 
wynagrodzeń  za rok 2014 /przedterminowy powrót pracownicy z urlopu wychowawczego/, 
4/zwiększono o 10 zł  wydatki związane z zakupem usług dot. promocji miasta. 
 
Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
----------------------------------------------------------------------------------- 
O kwotę 230 zł zwiększono wydatki związane z ubezpieczeniem  samochodów pożarniczych  
OSP Zawidów. 
 
Dział 801 –Oświata i wychowanie 
------------------------------------------- 
W celu sfinansowania dodatkowych wydatków  wprowadzono zmiany w planie finansowym   
Zespołu Szkół i Przedszkola Publicznego zgodnie ze złożonymi wnioskami  przez te 
jednostki. 
 
Dział 851- Ochrona zdrowia 
------------------------------------ 
Wprowadzono zmiany w  wydatkach  związanych  z realizacją programu przeciwdziałania 
alkoholizmowi  tj .zakup materiałów do realizacji programu. 
 
Dział 852- Pomoc społeczna  
------------------------------------ 
Wprowadzono  zmiany w planie finansowym  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w 
celu dofinansowania wydatków w zakresie rodzin zastępczych, rozliczenia wynagrodzeń i  
podróży służbowych pracowników  tej  jednostki oraz rozliczenia  kosztów obsługi  
świadczeń pielęgnacyjnych  zgodnie ze złożonym wnioskiem przez jednostkę. 
 
 
 
 
 
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
--------------------------------------------------------------------------  



Kwotę 500 zł przeznacza się na pokrycie kosztów  wykonanej pracy w  ramach umowy 
zlecenia a dotyczącej  naprawy  iluminacji świątecznych. 
 
 
 
                                                                                                               BURMISTRZ 
 
                                                                                                                Robert Łężny                                          
                                
                                                 
 
 


