
ZARZĄDZENIE Nr 115 /2010 
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI 

z dnia 29 listopada 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 852 „POMOC SPOŁECZNA”                                   o kwotę 122.000,00 zł    
   
  Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne,świadczenie 
                           z fund.alim. oraz składki na ubezp..emeryt. 
                           i rentowe z ubezp.społecznego”                       o kwotę 88.000,00 zł 
          § 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 
                     zadań bieŜących z zak. adm. rządowej oraz innych zadań 
                     zleconych gminie ( zw.gmin ) ustawami”               o kwotę 88.000,00 zł                   
 
  Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezpieczenia 
                           emerytalne i rentowe”                                    o kwotę15.000,00 zł 
          § 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa  
                     na realizację własnych zadań bieŜących gmin”     o kwotę15.000,00 zł 
 
  Rozdział 85295 „Pozostała działalność ”                                  o kwotę 19.000,00 zł  
                     § 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa  
                     na realizację własnych zadań bieŜących gmin”     o kwotę 19.000,00 zł 
 
 
                                       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę122.000,00 zł 
 

 
 
 

                                                           
 
 
 



                                                               § 2 
 
 
Zmniejsza się dochody w : 
 
 
Dziale 852 „POMOC SPOŁECZNA”                                  o kwotę  167.330,00 zł 
 
   Rozdział 85213 „Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby 
                            pob.niektóre świadcz.z pomocy społecznej, 
                            niektóre świadcz.rodz. oraz za osoby uczestniczące 
                            w zajęciach w centrum integ.społecznej”       o kwotę 1.500,00 zł 
        § 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 
                     zadań bieŜących z zak. adm. rządowej oraz innych zadań 
                     zleconych gminie ( zw.gmin ) ustawami”                 o kwotę 1.500,00 zł 
 
   Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”                           o kwotę    330,00 zł 
         § 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa  
                      na realizację własnych zadań bieŜących gmin”       o kwotę   330,00 zł                
 
   Rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych”       o kwotę 165.500,00 zł  
          § 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 
                     zadań bieŜących z zak. adm. rządowej oraz innych zadań 
                     zleconych gminie ( zw.gmin ) ustawami”             o kwotę 165.500,00 zł 
 
                                        ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę167.330,00 zł 
 

 
 
 
                                                               § 3 
 
 
Zwiększa się wydatki w: 
 
 
Dziale 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”                          o kwotę  1.467,00 zł 
 
  Rozdział 01078 „Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych”        o kwotę     1.200,00 zł 
        § 4210 „Zakup materiałów i wyposaŜenia”                       o kwotę     1.200,00 zł 
 
Rozdział 01095 „Pozostała działalność”                                    o kwotę       267,00 zł 
       § 4210 „Zakup materiałów i wyposaŜenia”                         o kwotę      200,00 zł    
       § 4740 „Zakup materiałów pap. do sprzętu drukarskiego 
                    i urządzeń kartograficznych”                                 o kwotę        67,00 zł 
 
 
Dziale 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”                       o kwotę 22.365,90 zł 
 
    Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na pr. pow.)     o kwotę  21.429,90 zł 
       § 4260 „Zakup energii”                                                     o kwotę 15.000,00 zł         
       § 4440 „Odpisy na zakł.fund.św.socjalnych”                     o kwotę   6.429,90 zł 
      



     
  Rozdział 75056 „Spis powszechny i inne”                                    o kwotę  936,00 zł 
       § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”                                     o kwotę  936,00 zł 
 
Dziale 751 „URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY PAŃ., 
                 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.”o kwotę 1.119,68 zł  
 
  Rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów 
                          i sejmików woj. wybory wójtów, burmistrzów 
                          i prezydentów miast oraz referenda gminne, 
                          powiatowe i wojewódzkie”                                  o kwotę 1.119,68 zł 
    §4300 „Zakup usług pozostałych”                                           o kwotę 1.119,68 zł 
 
 
Dziale 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOśAROWA”            o kwotę 274,52 zł 
 

   Rozdział 75416 „StraŜ  Miejska”                                 o kwotę 131,52 zł 
         § 4440 „Odpisy na zakł.fund.św.socjalnych”                         o kwotę 131,52 zł  
    
  Rozdział 75412 „Ochotnicze straŜe poŜarne”                                o kwotę 143,00 zł 
          § 3030 „RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych”                 o kwotę 143,00 zł   
  
  
 Dziale 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”                  o kwotę 9.469,21 zł 
 
   Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych,  
                             kredytów i poŜyczek jst.”                             o kwotę 9.469,21 zł 
           § 8070 „Odsetki i dyskonto od skarb.pap.wartościowych, 
                       kredytów i poźyczek oraz innych inst.. finansowych, 
                       związanych z obsługą długu krajowego”            o kwotę 9.469,21 zł  
 
  
 
Dziale 852 „POMOC SPOŁECZNA”                                   o kwotę 129.500,00 zł 
 
   Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne,świadczenie 
                           z fund.alim. oraz składki na ubezp..emeryt. 
                           i rentowe z ubezp.społecznego”                       o kwotę 92.500,00 zł 
       § 3110 „Świadczenia społeczne”                                         o kwotę 88.000,00 zł 
       § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”                  o kwotę  3.000,00 zł 
       § 4110 „Składki na ubezp.społeczne”                                  o kwotę  1.300,00 zł 
       § 4120 „Składki na Fundusz Pracy”                                    o kwotę     200,00 zł  
    
    Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”                        o kwotę   3.000,00 zł 
       § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”                     o kwotę      500,00 zł 
       § 4210 „ Zakup materiałów i wyposaŜenia”                        o kwotę    2.000,00 zł 
       § 4370 „Opłaty z tyt. zakupu usług telek.świadczonych 
                   w stacj.publicznej sieci telefonicznej”                      o kwotę     500,00 zł       
 
    Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezpieczenia 
                           emerytalne i rentowe”                                    o kwotę 15.000,00 zł 
         § 3110 „Świadczenia społeczne”                                       o kwotę15.000,00 zł 
 



 
   
  Rozdział 85295 „Pozostała działalność ”                                 o kwotę  19.000,00 zł  
         § 3110 „Świadczenia społeczne”                                      o kwotę  19.000,00 zł  
 
 
Dziale 921 „KULTURA I OCH.DZIEDZ.NAROD0WEGO”         o kwotę 4.500,00 zł 
 
    Rozdział 92109 „Domy i ośrodki  kultury, świetlice i kluby”     o kwotę 4.500,00 zł 
          § 4170” Wynagrodzenia bezosobowe”                                 o kwotę 3.500,00 zł 
          § 4260 „Zakup energii”                                                      o kwotę 1.000,00 zł  
 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ogółem zwiększenie wydatków o kwotę168.696,31 zł 
 
 
                                                               § 4 

 
Zmniejsza się wydatki w: 
 
 
 

Dziale 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”                            o kwotę 1.467,00 zł 
   Rozdział 01078 „Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych”        o kwotę    1.400,00 zł 
        § 4270 „Zakup usług remontowych”                                 o kwotę    1.400,00 zł 
         
   Rozdział 01095 „Pozostała działalność”                                   o kwotę       67,00 zł 
       § 4210 „Zakup materiałów i wyposaŜenia”                           o kwotę       67,00 zł 
 
 
Dziale 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”                       o kwotę 22.365,90 zł 
 
    Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na pr.powiatu) o kwotę 21.429,90 zł 
         § 4210 „ Zakup materiałów i wyposaŜenia”                      o kwotę 21.429,90zł  
 
    Rozdział 75056 „Spis powszechny i inne”                              o kwotę  936,00 zł 
         § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń”  o kwotę  936,00 zł 
 
Dziale 751 „URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY PAŃ., 
                 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.”o kwotę 1.119,68 zł  
 
  Rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów 
                          i sejmików woj. wybory wójtów, burmistrzów 
                          i prezydentów miast oraz referenda gminne, 
                          powiatowe i wojewódzkie”                                  o kwotę 1.119,68 zł 
    §4210 „Zakup materiałów i wyposaŜenia”                                o kwotę 1.119,68 zł 
 
 
Dziale 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOśAROWA”           o kwotę 274,52 zł 
 

   Rozdział 75416 „StraŜ  Miejska”                      o kwotę 131,52 zł 
          § 4300”Zakup usług pozostałych”                                      o kwotę 131,52 zł  
 
   Rozdział 75412 „Ochotnicze straŜe poŜarne”                              o kwotę 143,00 zł 



          § 4410 „PodróŜe słuŜbowe krajowe”                                    o kwotę 143,00 zł   
 
Dziale 758 „RÓśNE ROZLICZENIA”                                     o kwotę 9.469,21 zł  
     
Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”                                   o kwotę 9.469,21 zł 
              § 4810 „Rezerwy”                                                          o kwotę 9.469,21 zł  
 
 
Dziale 852 „POMOC SPOŁECZNA”                                   o kwotę 174.830,00 zł 
 
      Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne,świadczenie 
                           z fund.alim. oraz składki na ubezp..emeryt. 
                           i rentowe z ubezp.społecznego”                      o kwotę  4.500,00 zł 
         § 4300 „Zakup usług pozostałych”                                   o kwotę  3.000,00 zł 
         § 4750 „Zakup akcesoriów komp., w tym programów 
                     i licencji”                                                              o kwotę  1.500,00 zł   
    
  Rozdział 85213 „Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby 
                            pob.niektóre świadcz.z pomocy społecznej, 
                            niektóre świadcz.rodz. oraz za osoby uczestniczące 
                            w zajęciach w centrum integ.społecznej”       o kwotę 1.500,00 zł 
         § 4130 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”                  o kwotę 1.500,00 zł 
 
   Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”                           o kwotę 3.330,00 zł 
         § 4010 „Wynagrodzenia osobowe”                                       o kwotę    330,00 zł 
         § 4120 „Składki na Fundusz Pracy”                                    o kwotę   500,00 zł  
         § 4300 „Zakup usług pozostałych”                                      o kwotę   500,00 zł 
         § 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami 
                     korpusu słuŜby cywilnej”                                       o kwotę 2.000,00 zł    
 
  Rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych”       o kwotę 165.500,00 zł 
          § 3110 „Świadczenia społeczne”                                    o kwotę 165.500,00 zł  
 
 
 
Dziale 921 „KULTURA I OCH.DZIEDZ.NAROD0WEGO”         o kwotę 4.500,00 zł 
 
    Rozdział 92109 „Domy i ośrodki  kultury, świetlice i kluby”     o kwotę 4.500,00 zł 
          § 4210 „ Zakup materiałów i wyposaŜenia”                        o kwotę 3.500,00 zł 
          § 4270 „ Zakup usług remontowych”                                 o kwotę 1.000,00 zł  
 
                                        ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ogółem zmniejszenie wydatków o kwotę214.026,31 zł 
 
 

                                                           § 5 
 
 
   Po dokonaniu zmian plan budŜetu wynosi: 
 

� Po stronie dochodów   - 24.998.138,71  
�  Po stronie wydatków   -29.012.430,71    

 
 



                                                           
 
                                                      § 6 
 
   Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem wydania.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


