
ZARZĄDZENIE Nr 75/2011 

BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI 
z dnia 30 sierpnia 2011 roku 

 

 

  w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2011 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 „URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  

         PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 

         ORAZ SĄDOWNICTWA”            o kwotę  9.148,00 zł 
 

   Rozdział 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu”    o kwotę  9.148,00 zł 

 § 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na  

    realizację zadań bieżących z zakresu administracji  

    rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami”o kwotę  9.148,00 zł 

 
Dziale 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”           o kwotę 21.091,23 zł 
 

   Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”            o kwotę 21.091,23 zł 

§ 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

    na realizację własnych  zadań bieżących gmin 

    (związków gmin)               o kwotę 21.091,23 zł 
 

Dziale 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”     o kwotę  408,00 zł 
 

   Rozdział 80195 „Pozostała działalność”        o kwotę  408,00 zł 

§ 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

    na realizację własnych  zadań bieżących gmin 
    (związków gmin)         o kwotę  408,00 zł 

 

Dziale 852 „POMOC SPOŁECZNA”           o kwotę 109.500,00 zł 
 

   Rozdział 85213”Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za  

        osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
        społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za  

        osoby uczestniczące w zajęciach w centrum  

        integracji społecznej”               o kwotę  1.500,00 zł 

§ 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

    na realizację własnych  zadań bieżących gmin 

    (związków gmin)                o kwotę  1.500,00 zł  
 

   Rozdział 85214 ”Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. 

         emerytalne i rentowe”             o kwotę  71.000,00 zł 

§ 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

    na realizację własnych  zadań bieżących gmin 

  (związków gmin)              o kwotę  71.000,00 zł  
 

   Rozdział 85295 „Pozostała działalność”              o kwotę 37.000,00 zł  

§ 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

    na realizację własnych  zadań bieżących gmin 

    (związków gmin)               o kwotę 37.000,00 zł 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 140.147,23 zł 



§ 2 

 
 
Zwiększa się wydatki w: 

 

 

Dziale 600  „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”            o kwotę  1.500,00 zł 
     

   Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”                 o kwotę 1.500,00 zł 

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”                 o kwotę 1.500,00 zł 

 

Dziale 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”          o kwotę  15.000,00 zł 
 

   Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”          o kwotę  15.000,00 zł 
 § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”            o kwotę  15.000,00 zł 

 

Dziale 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”           o kwotę  5.941,23 zł 
 

   Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę  5.941,23 zł 

 § 4300 „Zakup usług pozostałych”     o kwotę  5.941,23 zł 
 

Dziale 751 „URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  

         PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 

         ORAZ SĄDOWNICTWA”            o kwotę  9.148,00 zł 
 

   Rozdział 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu”    o kwotę  9.148,00 zł 
§ 4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne”   o kwotę     296,21 zł 

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”     o kwotę       30,68 zł 

§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”    o kwotę  2.712,11 zł 

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”    o kwotę  4.809,00 zł 

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”     o kwotę     500,00 zł 

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe”     o kwotę     800,00 zł 
 

Dziale 752 „OBRONA NARODOWA”     o kwotę  100,00 zł 
 

   Rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne”      o kwotę  100,00 zł 

 § 4300 „Zakup usług pozostałych”       o kwotę  100,00 zł 

 
Dziale 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  

         PRZECIWPOŻAROWA”          o kwotę  17.050,00 zł 
 

   Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”    o kwotę  9.300,00 zł 

 § 4260 „Zakup energii”      o kwotę  9.300,00 zł 

 
   Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”     o kwotę  7.750,00 zł 

 § 4270 „Zakup usług remontowych”     o kwotę  7.750,00 zł 

 

Dziale 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”     o kwotę  408,00 zł 
 

   Rozdział 80195 „Pozostała działalność”        o kwotę  408,00 zł 
 § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”       o kwotę  408,00 zł 

 

Dziale 852 „POMOC SPOŁECZNA”           o kwotę 109.500,00 zł 
 

   Rozdział 85213”Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za  

        osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
        społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za  

        osoby uczestniczące w zajęciach w centrum  

        integracji społecznej”               o kwotę  1.500,00 zł 

 § 4130 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”             o kwotę  1.500,00 zł 

 
   Rozdział 85214 ”Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. 

         emerytalne i rentowe”             o kwotę  71.000,00 zł 

 § 3110 „Świadczenia społeczne”             o kwotę  71.000,00 zł 

 

   Rozdział 85295 „Pozostała działalność”             o kwotę  37.000,00 zł  

§ 3110 „Świadczenia społeczne”             o kwotę  37.000,00 zł 
 



Dziale 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA”    o kwotę 3.444,00 zł 
 

   Rozdział 90095 „Pozostała działalność”     o kwotę  3.444,00 zł 

 § 4300 „Zakup usług pozostałych”     o kwotę  3.444,00 zł 

 

Dziale 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”  o kwotę 150,00 zł 
 

   Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”     o kwotę  150,00 zł 
 § 4309 „Zakup usług pozostałych”        o kwotę  150,00 zł 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 162.241,23 zł 

 
 

§ 3 
 
Zmniejsza się wydatki w: 

 

 

Dziale 600  „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”            o kwotę  1.500,00 zł 
     

   Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”                 o kwotę 1.500,00 zł 

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”                  o kwotę 1.500,00 zł 

 

Dziale 752 „OBRONA NARODOWA”     o kwotę  100,00 zł 
 

   Rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne”      o kwotę  100,00 zł 
 § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”      o kwotę  100,00 zł 

 

Dziale 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  

         PRZECIWPOŻAROWA”            o kwotę  9.300,00 zł 
 

   Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”    o kwotę  9.300,00 zł 
 § 4270 „Zakup usług remontowych”     o kwotę  4.000,00 zł 

 § 4300 „Zakup usług pozostałych”     o kwotę  2.000,00 zł 

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe”     o kwotę     800,00 zł 

§ 4430 „Różne opłaty i składki”     o kwotę  2.500,00 zł 

 

Dziale 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”            o kwotę  7.750,00 zł 
 

   Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”     o kwotę  7.750,00 zł 

 § 4810 „Rezerwy”       o kwotę  7.750,00 zł 

 

Dziale 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA”    o kwotę 3.444,00 zł 
 

   Rozdział 90095 „Pozostała działalność”     o kwotę  3.444,00 zł 

 § 4270 „Zakup usług remontowych”     o kwotę  3.444,00 zł 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ogółem zmniejszenie wydatków o kwotę 22.094,00 zł 

 

 
§ 4 

 

Po dokonaniu zmian plan budżetu wynosi: 
 

 Po stronie dochodów   -    22.723.681,81 zł 
   dochody bieżące  -18.904.016,33 zł 
   dochody majątkowe  -  3.819.665,48 zł 

 Po stronie wydatków   -    22.863.624,89 zł 
   wydatki bieżące   -19.352.120,61 zł 
   wydatki majątkowe  -  3.511.504,28 zł 
 

 

§ 5 

 

   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 
 
 

 

 



 

 
Uzasadnienie 

 

 

 Zwiększa się plan wydatków w dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71004 

„Plany zagospodarowania przestrzennego” o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na 
wykonanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

 Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdział 75108 „Wybory do 

Sejmu i Senatu” o kwotę 9.148,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków 

związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu 

Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 
października 2011 roku. Pismo nr DJG 0301-2-1/11 z dnia 31 sierpnia 2011 roku. 

 Zwiększa się plan dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75814 „Różne 

rozliczenia finansowe” o kwotę 21.091,23 zł tytułem zwrot części wydatków poniesionych w 

ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku. Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-

BP.3111.84.2011-7 z dnia 11 sierpnia 2011 roku. 
 Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, 

rozdział 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 408,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie 

prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego 

nauczycieli. Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.73.2.2011 z dnia 17 sierpnia 

2011 roku. 

 Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 
85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” o 

kwotę 71.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w 

części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku nr 175, poz. 1362 z 

późn. zm.). Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS1.3050.112.2011 z dnia 5 sierpnia 

2011 roku. 
 Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 

85295 „Pozostała działalność” o kwotę 37.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 

realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w 

ustawie z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. nr 267 poz. 2259 z późn. zm.). Pismo Wojewody 
Dolnośląskiego nr PS.ZS1.3050.127.2011 z dnia 11 sierpnia 2011 roku. 

 Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 

85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące 

w zajęciach w centrum integracji społecznej” o kwotę 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na 

opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby wymienione w art. 86 ust. 1 pkt. 5,8 
i 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 roku nr 164 poz. 1027 z późn. zm.). Pismo Wojewody 

Dolnośląskiego nr PS.ZS1.3050.138/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 roku. 

 Zwiększa się plan wydatków w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa”, rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” o kwotę 7.750,00 zł, -remont 
(udrożnienie) studni przy ul. Źródlanej w Gryfowie Śląskim. 

Rozwiązuje się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 7.750,00 zł. 

 

Pozostałe zmiany dotyczą przemieszczenia w planie wydatków.  

 
Sporządziła: Anna Jankowska 


