
 
ZARZĄDZENIE Nr 90/2010 

BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI 
z dnia 31 sierpnia  2010 roku 

 
 
 
  w sprawie: zmian w budŜecie gminy i miasta na 2010 rok. 
 
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) i art. 257  
ustawy  z dnia 28 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157poz.1240 
ze zmianami). 

 
 
 

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski 
zarządza, co następuje: 

 
 
 

 § 1 
 
 
Zwiększa się dochody w: 
 
 
Dziale 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I  OCHRONA  
                 PRZECIWPOśAROWA”                                               o kwotę 40.000,00 zł 
    
   Rozdział 75478 „Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych”                o kwotę  40.000,00 zł 
       § 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
                    realizację własnych zadań bieŜących gmin ( zw. gmin )  o kwotę  40.000,00 zł    
 
 
Dziale 852 „POMOC SPOŁECZNA”                                           o kwotę   187.700,00 zł   
 
  Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”                                  o kwotę     7.700,00 zł 
       § 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
                    realizację własnych zadań bieŜących gmin ( zw. gmin )  o kwotę     7.700,00 zł  
 
  Rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych”                  o kwotę 180.000,00 zł 
         § 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa 
                     na realizację bieŜących z zakresu adm. rządowej 
                     oraz innych zadań zleconych gminie ( zw.gmin )  
                     ustawami                                                                     o kwotę 180.000,00 zł  
 
 
                                                 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 227.700,00  zł 
 
 
 
                                                                   



 
                                                                  § 2 
 
Zmniejsza się dochody w: 
 
 
Dziale 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”                                     o kwotę 948.030,00 zł 
     
    Rozdział  60016 „Drogi publiczne gminne”                                    o kwotę  878.757,00 zł  
           § 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa 
                       na realizację własnych zadań bieŜ. gmin ( zw.gmin )”  o kwotę 878.757,00 zł      
     
    Rozdział  60078 „Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych”               o kwotę   69.273,00 zł 
          § 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa 
                       na realizację własnych zadań bieŜ. gmin ( zw.gmin )”  o kwotę   69.273,00 zł                                                                   
 
 
                                                    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 948.030,00 zł 
 
 
                                                                    § 3 
 
 
Zwiększa się wydatki w: 
 
Dziale 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”                                      o kwotę 2.000,00 zł 
 
    Rozdział 01095 „Pozostała działalność”                                            o kwotę  2.000,00 zł 
          § 4300 „Zakup usług pozostałych”                                             o kwotę  2.000,00 zł 
 
 
Dziale 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”                                       o kwotę 14.032,79 zł 
     
    Rozdział  60078 „Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych”               o kwotę   14.032,79 zł 
          § 4270 „Zakup usług remontowych”                                        o kwotę   14.032,79 zł                                                                   
 
 
Dziale  700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”                                 o kwotę  380,00 zł 
 
   Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”              o kwotę    380,00 zł 
          § 4210 „Zakup materiałów i wyposaŜenia”                                   o kwotę    380,00 zł    
 
 
Dziale 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
                 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 
                 ORAZ SĄDOWNICTWA                                                    o kwotę 642,82 zł  
 
  Rozdział 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”            o kwotę   642,82 zł 
          § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”                                           o kwotę   178,41 zł  
          § 4120 „Składki na Fundusz Pracy”                                             o kwotę     22,05 zł 
          § 4740 „Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 
                      i urządzeń kserograficznych”                                            o kwotę   442,36 zł  
 
 
 



 
 
 
 
Dziale 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I  OCHRONA  
                 PRZECIWPOśAROWA”                                               o kwotę 40.000,00 zł 
    
   Rozdział 75478 „Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych”                   o kwotę 40.000,00 zł 
          § 3030 „RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych”                       o kwotę  7.000,00 zł 
          § 4210 „Zakup materiałów i wyposaŜenia”                                  o kwotę  9.310,00 zł 
          § 4300 „Zakup usług pozostałych”                                             o kwotę 23.690,00 zł   
 
 
Dziale  801 :OŚWIATA I WYCHOWANIE”                                         o kwotę  879,00 zł 
 
   Rozdział 80110 „Gimnazjum”                                                              o kwotę   879,00 zł 
          § 4360 „Opłaty z tyt. zakupu usług telek. świadczonych 
                       w ruchomej publicznej sieci telefonicznej”                       o kwotę     60,00 zł 
          § 4410 „ PodróŜe słuŜbowe krajowe”                                             o kwotę   819,0 zł  
 
 
Dziale   851 „OCHRONA ZDROWIA”                                             o kwotę  5.630,00 zł    
 
   Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”                             o kwotę   5.630,00 zł 
         § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”                             o kwotę   1.100,00 zł 
         § 4210 "Zakup materiałów i wyposaŜenia”                                  o kwotę   4.530,00 zł  
 
 
Dziale  852 „POMOC SPOŁECZNA””                                         o kwotę  220.118,00 zł   
 
    Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki  
                            na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”                 o kwotę    9.718,00 zł   
      § 3119 „Świadczenia społeczne”                                                   o kwotę    9.718,00 zł 
 
    Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”                                  o kwotę 29.400,00 zł 
         § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”                         o kwotę  28.350,00 zł 
         § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”            o kwotę   1.000,00 zł 
         § 4260 „Zakup energii”                                                               o kwotę        50,00 zł    
 
   Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiekuńcze”    o kwotę    1.000,00 zł 
         § 3020„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”            o kwotę    1.000,00 zł 
 
   Rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych”                o kwotę  180.000,00 zł 
         § 3110 „Świadczenia społeczne”                                               o kwotę 180.000,00 zł 
 
 
Dziale 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”                 o kwotę  8.149,00 zł 
 
   Rozdział 85495 „Pozostała działalność”                                           o kwotę    8.149,00 zł 
         § 4300 „Zakup usług pozostałych”                                            o kwotę    8.149,00 zł 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
                                   Ogółem zwiększenie wydatków o kwotę           291.831,61 zł 
 
 

 



 
§ 4 
 
 

Zmniejsza się wydatki w: 
 
 
Dziale 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”                                      o kwotę 2.000,00 zł 
 
    Rozdział 01095 „Pozostała działalność”                                            o kwotę  2.000,00 zł 
          § 4210 „Zakup materiałów i wyposaŜenia”                                  o kwotę  2.000,00 zł 
 
 
Dziale 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”                                     o kwotę 948.030,00 zł 
     
    Rozdział  60016 „Drogi publiczne gminne”                                    o kwotę  878.757,00 zł  
           § 4270 „Zakup usług remontowych                                        o kwotę 878.757,00 zł      
 
    Rozdział  60078 „Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych”               o kwotę   69.273,00 zł 
          § 4270 „Zakup usług remontowych”                                        o kwotę   69.273,00 zł                                                                   
 
 
Dziale  700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”                             o kwotę      380,00 zł   
 
   Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”           o kwotę       380,00 zł 
          § 4300 „Zakup usług pozostałych”                                            o kwotę      380,00 zł  
 
 
Dziale 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
                 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 
                 ORAZ SĄDOWNICTWA                                                    o kwotę 642,82 zł  
 
  Rozdział 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”            o kwotę    642,82 zł 
           § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”                             o kwotę    178,41 zł 
           § 4210 „Zakup materiałów i wyposaŜenia”                                  o kwotę      73,74 zł 
           § 4300 „Zakup usług pozostałych”                                              o kwotę     86,21 zł 
           § 4410 „PodróŜe słuŜbowe krajowe”                                             o kwotę   104,47 zł 
           § 4750 „Zakup akcesoriów komputerowych ,  
                       w tym programów i licencji”                                             o kwotę  199,99 zł 
 
 
Dziale „758 „RÓśNE ROZLICZENIA”                                            o kwotę 14.032,79zł  
     
    Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”                                       o kwotę 14.032,79 zł 
        § 4810 „Rezerwy”                                                                        o kwotę14.032,79  zł    
 
 
Dziale 801 :OŚWIATA I WYCHOWANIE”                                          o kwotę  879,00 zł 
 
   Rozdział 80110 „Gimnazjum”                                                           o kwotę     879,00 zł 
        § 4350 „Zakup usług dostępu do sieci Internet”                           o kwotę     879,00 zł 
 
 
 
 
 



 
Dziale  851 „OCHRONA ZDROWIA”                                           o kwotę     5.630,00 zł 
 
    Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii”                                         o kwotę  4.360,00 zł 
       § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”                                            o kwotę    840,00 zł 
       § 4300 „Zakup usług pozostałych”                                                o kwotę  3.520,00 zł 
 
    Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”                           o kwotę   1.270,00 zł 
       § 4120 „Składki na Fundusz Pracy”                                             o kwotę      170,00 zł  
      § 4230 „Zakup leków, wyrobów medycznych i prod.biobójczych”   o kwotę      300,00 zł   
      § 4410 „ PodróŜe słuŜbowe krajowe”                                              o kwotę      400,00 zł 
      § 4430  „RóŜne opłaty i składki”                                                    o kwotę      300,00 zł 
      § 4740 „ Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 
                  i urządzeń kserograficznych”                                             o kwotę      100,00 zł  
 
 
Dziale 852 „POMOC SPOŁECZNA”                                            o kwotę  32.418,00 zł   
 
    Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki  
                            na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”                o kwotę     9.718,00 zł   
      § 3110 „Świadczenia społeczne”                                                  o kwotę     9.718,00 zł 
 
    Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”                                 o kwotę    2.700,00 zł 
     § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”                                   o kwotę    1.650,00 zł 
     § 4230 „Zakup leków, wyrobów medycznych i prod. biobójczych”  o kwotę       200,00 zł 
     § 4430 „RóŜne opłaty i składki”                                                     o kwotę         50,00 zł 
     § 4440 „Odpisy na zakł. fund.świadczeń socjalnych”                     o kwotę       800,00 zł 
 
   Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiekuńcze”    o kwotę   20.000,00 zł 
      § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”                           o kwotę   19.000,00 zł 
      § 4040„Dodatkowe wynagrodzenie roczne”                                   o kwotę    1.000,00 zł 
 
 
Dziale 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”                 o kwotę  8.149,00 zł 
 
   Rozdział 85495 „Pozostała działalność”                                          o kwotę   8.149,00 zł 
       § 4210 „Zakup materiałów i wyposaŜenia”                                  o kwotę   8.149,00 zł  
 
                                                ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
                                Ogółem zmniejszenie wydatków o kwotę    1.012.161,61 zł 

 
 

                                                                    § 5 
 
 
   Po dokonaniu zmian plan budŜetu wynosi: 
 

� Po stronie dochodów   -   24.745.438,19 zł 
� Po stronie wydatków   -   28.200.397,19 zł 

 
 
 

§ 6 
 
 
   Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem wydania. 



                                                     Uzasadnienie 
 
 
        Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpoŜarowa” o kwotę 40.000,00 zł  o środki przeznaczone na sfinansowanie wydatków 
związanych z prowadzoną  akcją powodziową w sierpniu 2010 r.( pismo Wojewody Dolnośląskiego 
FB.III.3011-61/10-17 z dnia 19 sierpnia 2010 r.). 
       Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 187.700,00 
zł, w tym rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 7.700,00 zł  - środki przeznaczone 
na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na  pracownika socjalnego ( pismo 
Wojewody Dolnośląskiego PS-III-3050-160/10 z dnia 09.08.2010 r.) i rozdział 85278 „Usuwanie 
skutków klęsk Ŝywiołowych” o kwotę 180.000,00 zł – środki przeznaczone na wypłaty zasiłków 
celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi ( pismo Wojewody Dolnośląskiego 
PS-III-3050-166/10 z dnia 09.08.2010 r. ) 
      Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 
948.030,00 zł, w tym rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 878.757,00 zł  tytułem 
zmniejszenia dotacji na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program 
Przebudowy Dróg lokalnych 2008-2011” zadania Gminy Gryfów Śląski pn.”Remont ulicy Młyńskiej 
110011D wraz z remontem kanalizacji deszczowej – na odcinku od ul. Jeleniogórskiej do ul. Wojska 
Polskiego” z kwoty 1.450.000,00 zł na kwotę 571.243,00 zł  z dnia 10 sierpnia 2010 r. ) oraz  
rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych” o kwotę 69.273,00 zł tytułem zmniejszenia 
dotacji na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych – zadanie pn. „Remont dróg 
gminnych w Wolbromowie”  ( pismo Wojewody Dolnośląskiego FB.III.3011-95/10-3 z dnia 17 
.08.2010 r. ). 
        Zmniejsza się plan wydatków w dziale 758 :RóŜne rozliczenia”, rozdział 75818 „Rezerwy 
ogólne i celowe” o kwotę 14.032,79 zł rozwiązując rezerwę ogólną. Środki przeznacza się na 
zwiększenie planu wydatków w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60078 „Usuwanie 
skutków klęsk Ŝywiołowych”. 
        Pozostałe zmiany dotyczą przemieszczeń w planie wydatków.  
          
, 
 
Sporządziła: Anna Jankowska 

 
 
 


