ZARZĄDZENIE Nr 77/2011
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 7 września 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 wydatki w:
Dziale 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA”
Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”
§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

o kwotę 2.800,00 zł
o kwotę 2.800,00 zł
o kwotę 2.800,00 zł

Dziale 852 „POMOC SPOŁECZNA”

o kwotę 11.300,00 zł

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”
o kwotę 11.300,00 zł
§ 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu
terytorialnego od innych jednostek samorządu
terytorialnego”
o kwotę 11.300,00 zł
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 14.100,00 zł
§2
Zmniejsza się wydatki w:
Dziale 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

o kwotę 14.100,00 zł

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”
o kwotę 14.100,00 zł
§ 4810 „Rezerwy”
o kwotę 14.100,00 zł
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ogółem zmniejszenie wydatków o kwotę 14.100,00 zł
§3
Po dokonaniu zmian plan budżetu wynosi:


Po stronie dochodów dochody bieżące
dochody majątkowe



Po stronie wydatków wydatki bieżące
wydatki majątkowe

24.330.682,81 zł
-20.511.017,33 zł
- 3.819.665,48 zł

24.470.625,89 zł

-20.959.120,61 zł
- 3.511.505,28 zł

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Uzasadnienie
Zwiększa plan wydatków w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa”, rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” o kwotę 2.800,00 zł tytułem
sfinansowania wydatków związanych z zagrożeniem powodziowym (Odwodnienie drogi
gminnej –ul. Garbarska przy budynku nr 29 w Gryfowie Śląskim).
Zwiększa się plan wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85202 „Domy
pomocy społecznej” o kwotę 11.300,00 zł tytułem –opłata za pobyt mieszkańców naszej
gminy w domu pomocy społecznej..
Rozwiązuje się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 2.800,00 zł oraz
rezerwę ogólną w wysokości 11.300,00 zł.
Sporządził: Marek Kurec

