
 
ZARZĄDZENIE Nr 108/2012 

BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI 

z dnia 22 listopada 2012 roku 
 
 
  w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2012 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 157 
poz.1240 ze zmianami) zarządzam, co następuje: 

 
 
 

§ 1 

 
 

Zmniejsza się dochody w: 
 
 
Dziale 852 „POMOC SPOŁECZNA”        o kwotę  121.500,00 zł 
 

   Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
        alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie 

          emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
          społecznego”            o kwotę  120.000,00 zł 

§ 2010 „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa  
   na realizację zadań bieżących z zakresu  

    administracji rządowej zleconych gminom”        o kwotę  120.000,00 zł 
 

   Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 
           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 

§ 2010 „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa  
   na realizację zadań bieżących z zakresu  

    administracji rządowej zleconych gminom”        o kwotę      1.500,00 zł 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ogółem zmniejszenie dochodów o kwotę 121.500,00 zł 
 
 
 

§ 2 
 
 

Zwiększa się wydatki w: 
 
 
Dziale 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”        o kwotę  15.273,00 zł 
 

   Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 15.273,00 zł 
 § 4260 „Zakup energii”      o kwotę 13.000,00 zł 

§ 4270 „Zakup usług remontowych”    o kwotę   2.273,00 zł 
 
 
 



 
 
 
Dziale 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”           o kwotę  9.808,80 zł 
 

   Rozdział 75023 „Urzędy Gmin (miast i miast na pr. powiatu)”   o kwotę 9.808,80 zł 
 § 4100 „Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne”    o kwotę    750,00 zł 
 § 4140 „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

  Osób Niepełnosprawnych”      o kwotę 1.800,00 zł 
 § 4410 „Podróże służbowe krajowe”      o kwotę 1.500,00 zł 
 § 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  
     socjalnych”        o kwotę 4.758,80 zł 
 § 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami  

  korpusu służby cywilnej”      o kwotę 1.000,00 zł 
 
Dziale 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA”     o kwotę 4.708,31 zł 
 

   Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”      o kwotę 4.700,00 zł 
 § 4260 „Zakup energii”        o kwotę 4.700,00 zł 
 

   Rozdział 75416 „Straż gminna (miejska)”      o kwotę        8,31 zł 
 § 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  
     socjalnych”        o kwotę        8,31 zł 
 
Dziale 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”          o kwotę 50.028,00 zł 
 

   Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”     o kwotę 37.728,00 zł 
 § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” o kwotę 10.000,00 zł 
 § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”  o kwotę 18.000,00 zł 
 § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”   o kwotę   3.950,00 zł 
 § 4260 „Zakup energii”      o kwotę   3.228,00 zł 
 § 4300 „Zakup usług pozostałych”    o kwotę   2.550,00 zł 
 

   Rozdział 80110 „Gimnazja”              o kwotę  12.300,00 zł 
§ 4260 „Zakup energii”              o kwotę  12.300,00 zł 

 
Dziale 852 „POMOC SPOŁECZNA”     o kwotę 4.750,00 zł 
 

   Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
        alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie 

          emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
          społecznego”       o kwotę  4.750,00 zł 

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”    o kwotę     700,00 zł 
§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”    o kwotę  3.750,00 zł 
§ 4370 „Opłaty z tytułu zakupu usług  

  telekomunikacyjnych świadczonych w  

  stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej”   o kwotę     300,00 zł 
 
Dziale 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”      o kwotę  50,00 zł 
 

   Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”            o kwotę 50,00 zł 
 § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”          o kwotę 50,00 zł 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 84.618,11 zł 

 
 
 
 
 
 



 
§ 3 

 
 
Zmniejsza się wydatki w: 
 
 
Dziale 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”        o kwotę  15.273,00 zł 
 

   Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 15.273,00 zł 
 § 4300 „Zakup usług pozostałych”    o kwotę 15.273,00 zł 
 
Dziale 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”           o kwotę  9.808,80 zł 
 

   Rozdział 75023 „Urzędy Gmin (miast i miast na pr. powiatu)”   o kwotę 9.808,80 zł 
 § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”      o kwotę 7.258,80 zł 
 § 4370 „Opłaty z tytułu zakupu usług  

  telekomunikacyjnych świadczonych w  
  stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej”    o kwotę 2.550,00 zł 

 
Dziale 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA”     o kwotę 4.708,31 zł 
 

   Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”      o kwotę 4.700,00 zł 
 § 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”    o kwotę 1.300,00 zł 
 § 4280 „Zakup usług zdrowotnych”      o kwotę 2.600,00 zł 
 § 4370 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 

  świadczonych w stacjonarnej publicznej 
  sieci telefonicznej”        o kwotę    300,00 zł 

 § 4410 „Podróże służbowe krajowe”      o kwotę    200,00 zł 
 § 4430 „Różne opłaty i składki”       o kwotę    300,00 zł 
 

   Rozdział 75416 „Straż gminna (miejska)”      o kwotę        8,31 zł 
 § 4270 „Zakup usług remontowych”      o kwotę        8,31 zł 
 
Dziale 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”          o kwotę 50.028,00 zł 
 

   Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”     o kwotę 37.728,00 zł 
 § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”  o kwotę 16.500,00 zł 
 § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”   o kwotę   8.350,00 zł 
 § 4120 „Składki na Fundusz Pracy”    o kwotę   9.650,00 zł 
 § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”   o kwotę   1.000,00 zł 
 § 4430 „Różne opłaty i składki”     o kwotę   2.228,00 zł 
 

   Rozdział 80110 „Gimnazja”              o kwotę  12.300,00 zł 
§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”           o kwotę    6.760,00 zł 
§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”            o kwotę    5.540,00 zł 

 
Dziale 852 „POMOC SPOŁECZNA”         o kwotę 126.250,00 zł 
 

   Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
        alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie 

          emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
          społecznego”            o kwotę  124.750,00 zł 

§ 3110 „Świadczenia społeczne”           o kwotę  123.000,00 zł 
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”        o kwotę      1.700,00 zł 
§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”          o kwotę           50,00 zł 

 

 
 
 



 
   Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 
           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 
 
Dziale 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”      o kwotę  50,00 zł 
 

   Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”            o kwotę 50,00 zł 
§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”           o kwotę 50,00 zł 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Ogółem zmniejszenie wydatków o kwotę 206.118,11 zł 

 
 

§ 4 
 
 
Po dokonaniu zmian plan budżetu wynosi: 
 

 Po stronie dochodów -   26.722.940,14 zł 
-dochody bieżące:    24.976.336,64 zł 

   -dochody majątkowe: 1.746.603,50 zł 

 Po stronie wydatków  -  25.822.804,94 zł 
-wydatki bieżące:     24.092.541,21 zł 

-wydatki majątkowe:  1.730.263,73 zł 

 
 

§ 5 
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
UZASADNIENIE 

 
 
 Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, 
rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 
składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” o kwotę 
120.00,00 zł, w tym kwotę 50.000,00 zł –korekta środków przeznaczona na realizację 
świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o 
świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) oraz 
kwotę 70.000,00 zł –korekta środków przeznaczona na świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 roku Nr 1, poz. 7 z późn. zm.). 
(Pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 listopada 2012 roku, nr PS-ZS1-3146-

227/2012). 
 

 Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, 
rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 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, 
-korekta środków przeznaczona na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 
osoby wymienione w art. 86 ust. 1 pkt. 9 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 z dnia 14 listopada 2012 roku Nr PS-ZS1-3146-
225/2012). 
 

Pozostałe zmiany dotyczą przemieszczeń w planie wydatków pomiędzy 
rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu. 
 

Sporządziła : Anna Jankowska 

 

 


