
ZARZĄDZENIE Nr 33/2015 

BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI 

z dnia 15 kwietnia 2015 roku 

 

 

  w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 rok. 
 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r.  poz.594) i art. 257  ustawy  z dnia 27 sierpnia 

2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz.885 z późniejszymi zmianami) 

zarządzam, co następuje: 
 

 

§ 1 

 

 

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 74.887,00 zł, z tego: 
 -dochody bieżące 74.887,00 zł 

2. Szczegółowy podział dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik Nr 1 

do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 2 
 

 

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 74.887,00 zł, z tego: 

 -wydatki bieżące 74.887,00 zł 

2. Szczegółowy podział wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik Nr 2 

do niniejszego zarządzenia.      
 

§ 3 

 

 

Po dokonaniu zmian plan budżetu wynosi: 
 1. Po stronie dochodów    25.730.016,30 zł 
 dochody bieżące:       23.674.016,30 zł 
 dochody majątkowe:         2.056.000,00 zł 
 

 2. Po stronie wydatków    24.264.655,44 zł 
 wydatki bieżące:       21.653.471,99 zł 
 wydatki majątkowe:         2.611.183,45 zł 
 

 

§ 4 

 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

 

 Zmniejsza się plan wydatków w dziale 758 "Różne rozliczenia", rozdział 75818 
"Rezerwy ogólne i celowe" o kwotę 10.000,00 zł, rozwiązując rezerwę ogólną, jednocześnie 

zwiększając dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami" o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków 

związanych z zapłatą podatku VAT od sprzedaży mienia oraz dział 852 "Pomoc społeczna", 

rozdział 85212 "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 1.000,00 zł z 

przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z kosztami postępowania sądowego 

i prokuratorskiego. 

  

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

85215 "Dodatki mieszkaniowe" o kwotę 4.063,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę 
zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015 roku dla odbiorców 

wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez 

gminy w wysokości 2% zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo 

energetyczne (Dz. U. z 2012 roku poz. 1059, z późn. zm.). Pismo Wojewody Dolnośląskiego z 

dnia 9 kwietnia 2015 roku nr FB-BP.3111.62.2015.KSz. 
 

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

85295 "Pozostała działalność" o kwotę 824,00 zł z przeznaczeniem na  wypłatę należnych 

dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego, wynikających z realizacji rządowego programu 

wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą nr 

230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku, zmienioną uchwałą nr 29/2014 
Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 roku. Pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 

kwietnia 2015 roku nr FB-BP.3111.70.2015.JK. 

 

 Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 854 "Edukacyjna opieka 

wychowawcza", rozdział 85415 "Pomoc materialna dla uczniów" o kwotę 70.000,00 zł z 
przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o 

charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Pismo 

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 roku nr KO.ZFK.3146.28.2.2015. 

 

Sporządziła: Anna Jankowska 

 
 

 


