
ZARZĄDZENIE Nr 39/2015 

BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI 

z dnia 28 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 115.303,84 zł, z tego: 
 -dochody bieżące 115.303,84 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 115.303,84 zł, z tego: 

 -wydatki bieżące 115.303,84 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    25.845.320,14 zł 
 dochody bieżące:       23.789.320,14 zł 
 dochody majątkowe:         2.056.000,00 zł 
 

 2. Po stronie wydatków    24.379.959,28 zł 
 wydatki bieżące:       21.768.775,83 zł 
 wydatki majątkowe:         2.611.183,45 zł 
 

 

§ 4 

 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

UZASADNIENIE 

 

 
 Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo", 

rozdział 01095 "Pozostała działalność" o kwotę 114.181,84 zł z przeznaczeniem na realizację 

ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów 

postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w pierwszym okresie 

płatniczym 2015 r. Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.72.2015.KSz z dnia 23 

kwietnia 2015 roku. 

 

 Zmniejsza się plan wydatków w dziale 758 "Różne rozliczenia", rozdział 75818 
"Rezerwy ogólne i celowe" o kwotę 5.050,00 zł, z tego: 

 

 *rozwiązując rezerwę ogólną w wysokości 1.550,00 zł, w tym: 

  - zwiększając plan wydatków w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo", rozdział 

01095 "Pozostała działalność" o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup 
materiałów i wyposażenia. 

  - zwiększając plan wydatków w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska", rozdział 90095 "Pozostała działalność" o kwotę 550,00 zł z 

przeznaczeniem na zakup piasku do piaskownicy na placu zabaw w Gryfowie 

Śląskim. 

 *rozwiązując rezerwę celową przeznaczoną na przygotowanie projektów technicznych, 
kosztorysów oraz wydatków związanych z nadzorem prac remontowych o kwotę 

3.500,00 zł. 

 

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

85295 "Pozostała działalność" o kwotę 1.122,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań 
związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej 

Rodziny. Pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 kwietnia 2015 roku nr FB-

BP.3111.2.2015.CW. 

 

Pozostałe zmiany dotyczą przemieszczeń w planie wydatków między paragrafami w ramach 

tego samego działu i rozdziału. 
 

Sporządziła: Anna Jankowska 

 

 


