
ZARZĄDZENIE Nr 100/2010 
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI 

z dnia 14 października 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 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY  
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”    o kwotę  33.280,00 zł 

 

   Rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów  
        i sejmików województw, wybory wójtów,  
        burmistrzów i prezydentów miast oraz  
        referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” o kwotę 33.280,00 zł 

 § 2010 „Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa  
   na realizację zadań bieŜących z zakresu  
   administracji rządowej oraz innych zadań  
   zleconych gminom ustawami”         o kwotę 33.280,00 zł 

 
Dziale 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”           o kwotę  276,00 zł 
 

   Rozdział 80195 „Pozostała działalność”     o kwotę 276,00 zł 
 § 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa  

   na realizację własnych zadań bieŜących gmin”  o kwotę 276,00 zł 
 
Dziale 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”      o kwotę 6.998,00 zł 
 

   Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”          o kwotę 6.998,00 zł 
 § 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa  

   na realizację własnych zadań bieŜących gmin”     o kwotę 6.998,00 zł 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 40.554,00 zł 

 
 
 



 
 

§ 2 
 
 
Zwiększa się wydatki w: 
 
 
Dziale 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY  
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”    o kwotę  33.280,00 zł 

 

   Rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów  
        i sejmików województw, wybory wójtów,  
        burmistrzów i prezydentów miast oraz  
        referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” o kwotę 33.280,00 zł 

 § 3030 „RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych”       o kwotę 18.860,00 zł 
 § 4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne”        o kwotę      558,00 zł 
 § 4120 „Składki na Fundusz Pracy”         o kwotę        69,00 zł 
 § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”         o kwotę   4.893,00 zł 
 § 4210 „Zakup materiałów i wyposaŜenia”        o kwotę   4.256,00 zł 
 § 4300 „Zakup usług pozostałych”         o kwotę   1.100,00 zł 
 § 4410 „PodróŜe słuŜbowe krajowe”         o kwotę   1.000,00 zł 
 § 4740 „Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 

   drukarskiego i urządzeń kserograficznych”       o kwotę   1.544,00 zł 
 § 4750 „Zakup akcesoriów komputerowych,  

   w tym programów i licencji”         o kwotę   1.000,00 zł 
 
Dziale 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOśAROWA”       o kwotę 17.700,00 zł 
 

   Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”         o kwotę 17.700,00 zł 
 § 4210 „Zakup materiałów i wyposaŜenia”        o kwotę   6.000,00 zł 
 § 4300 „Zakup usług pozostałych”         o kwotę 11.700,00 zł 
 
Dziale 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”         o kwotę 9.394,00 zł 
 

   Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”            o kwotę 9.118,00 zł 
 § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”         o kwotę 9.118,00 zł 
 

   Rozdział 80195 „Pozostała działalność”     o kwotę 276,00 zł 
 § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”     o kwotę 276,00 zł 
 
Dziale 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”      o kwotę 6.998,00 zł 
 

   Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”          o kwotę 6.998,00 zł 
 § 4260 „Inne formy pomocy dla uczniów”          o kwotę 6.998,00 zł 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 67.372,00 zł 

 
 
 
 
 
 
 



 
§ 3 
 

Zmniejsza się wydatki w: 
 
 
Dziale 758 RÓśNE ROZLICZENIA”       o kwotę 17.700,00 zł 
 

   Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”         o kwotę 17.700,00 zł 
 § 4810 „Rezerwy”            o kwotę 17.700,00 zł 
 
Dziale 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”         o kwotę 9.118,00 zł 
 

   Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”            o kwotę 9.118,00 zł 
 § 4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne”          o kwotę 6.048,00 zł 
 § 4120 „Składki na Fundusz Pracy”           o kwotę 3.070,00 zł 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Ogółem zmniejszenie wydatków o kwotę 26.818,00 zł 

 
 

§ 4 
 
 
   Po dokonaniu zmian plan budŜetu wynosi: 
 

� Po stronie dochodów   -   24.844.848,19 zł 
� Po stronie wydatków   -   28.467.807,19 zł 

 
 
 

§ 5 
 
 
   Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem wydania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 
 
 Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 751 „Urzędy 
naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa”, rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików 
województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda 
gminne, powiatowe i wojewódzkie” o kwotę 33.280,00 zł z przeznaczeniem na 
sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i 
przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw 
oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 
dzień 21 listopada 2010 roku oraz na ponowne głosowanie w wyborach 
wójta, burmistrza i prezydenta miasta w dniu 5 grudnia 2010 roku. 
(Pismo Krajowego Biura Wyborczego z dnia 12 października 2010 roku nr 
DJG 790-2/10). 
 Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 801 „Oświata i 
wychowanie”, rozdział 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 276,00 zł z 
przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakość oświaty – 
prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia 
wniosków nauczycieli o wyŜszy stopień awansu zawodowego. 
(Pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 października 2010 roku nr KO-
WO-0341/48B/2010). 
 Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 854 „Edukacyjna 
opieka wychowawcza”, rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” o 
kwotę 6.998,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 
podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 
w 2010 roku-„wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku 
powodziowego na cele edukacyjne”. 
(Pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 października 2010 roku nr 
FB.III.3011-160/10-1). 
 Zmniejsza się plan wydatków w dziale 758 „RóŜne rozliczenia”, rozdział 
75818 „Rezerwy” o kwotę 17.700,00 zł zmniejszając rezerwę ogólną. 
Pozostałe zmiany dotyczą przemieszczeń w planie wydatków. 
 
Sporządziła: Anna Jankowska 
 


