
ZARZĄDZENIE Nr 79/2015 

BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI 

z dnia 31 sierpnia 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 177.624,38 zł, z tego: 
 -dochody bieżące 177.624,38 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 177.624,38 zł, z tego: 

 -wydatki bieżące 177.624,38 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    26.590.388,21 zł 
 dochody bieżące:       24.113.588,21 zł 
 dochody majątkowe:         2.476.800,00 zł 
 

 2. Po stronie wydatków    27.864.142,35 zł 
 wydatki bieżące:       22.203.597,55 zł 
 wydatki majątkowe:         5.660.544,80 zł 
 

 

§ 4 

 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

 

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

władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa", rozdział 75110 "Referenda 

ogólnokrajowe i konstytucyjne" o kwotę 8.260,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie 
wydatków na zryczałtowane diety członków komisji obwodowych w związku z referendum 

ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku. Pismo z Krajowego Biura 

Wyborczego nr DJG 850-3/15 z dnia 28 sierpnia 2015 roku. 

 

 Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa", rozdział 75421 "Zarządzanie kryzysowe" o kwotę 4.000,00 zł 

z przeznaczeniem na realizację szkolenia oraz ćwiczenia w zakresie ochrony 

przeciwpowodziowej pod kryptonimem "Kwisa 2015". Pismo Wojewody Dolnośląskiego 

nr FB-BP.3111.227.2015.MJ z dnia 24 sierpnia 2015 roku. 

 

 Zmniejsza się plan wydatków w dziale 758 "Różne rozliczenia", rozdział 75818 
"Rezerwy ogólne i celowe" o kwotę 23.500,00 zł, z tego: 

 

 *rozwiązując rezerwę ogólną w wysokości 2.500,00 zł, jednocześnie zwiększając o tę 

kwotę plan  wydatków w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdział 70005 

"Gospodarka gruntami i nieruchomościami"  z przeznaczeniem na wypłatę diet 
dla członków komisji mieszkaniowej. 

 

*rozwiązując rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu 

zarządzania kryzysowego o kwotę 4.000,00 zł, jednocześnie zwiększając o tę kwotę 

plan wydatków w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", 

rozdział 75421 "Zarządzanie kryzysowe" z przeznaczeniem na naprawę kładki 
łączącej brzegi Jeziora Złotnickiego. Obecny stan techniczny kładki stwarza 

zagrożenie dla życia i zdrowia osób z niej korzystających. 

 

*rozwiązując rezerwę celową przeznaczoną na sfinansowanie wydatków związanych 

z funkcjonowaniem pomocy społecznej w wysokości 3.500,00 zł z przeznaczeniem 
na zapłatę kosztów egzekucji komorniczej -długu dłużników alimentacyjnych. 

   

 *rozwiązując rezerwę celową przeznaczoną na przygotowanie projektów technicznych, 

kosztorysów oraz wydatków związanych z nadzorem prac remontowych o kwotę 

13.500,00 zł, jednocześnie zwiększając plan wydatków w: 

  -dziale 600 "Transport i łączność", rozdziale 60017 "Drogi wewnętrzne" o kwotę 
6.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pełnieniem nadzoru 

inwestorskiego zadania pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 

w Rząsinach Dz. nr 305/2, 705, 741/1cz.,  742 cz.,744, 751 cz.". 

- dziale 600 "Transport i łączność", rozdział 60078 "Usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych" o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane 
z pełnieniem nadzoru inwestorskiego zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej 

w Uboczu dz. nr 386". 

- dziale 600 "Transport i łączność", rozdział 60078 "Usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych" o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane 

z pełnieniem nadzoru inwestorskiego zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej 

ul. Młyńska w Gryfowie Śląskim dz. nr 489". 
 

 Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie", 

o kwotę 49.087,38 zł z tego: rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 29.637,90 zł oraz 

rozdział 80110 "Gimnazja" o kwotę 19.449,48 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom 

samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały 
edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych 

przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne- zgodnie 

z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty 



oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych ustaw. Pismo Wojewody Dolnośląskiego 

nr KO.ZFK.3146.40.13.2015 z dnia 3 sierpnia 2015 roku. 

 

 Zwiększa 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 2.500,00 zł 

z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne, 

o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej. Pismo Wojewody 

Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2015 roku nr FB-BP.3111.4.2015.CW. 
 

 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 66.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 

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

ustawy o pomocy społecznej. Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.193.2015.MJ 
z dnia 27 lipca 2015 roku. 

 

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

85216 "Zasiłki stałe" o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat 

zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. 
Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.192.2015.MJ. 

 

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

wychowawcza", rozdział 85415 "Pomoc materialna dla uczniów" o kwotę 7.777,00 zł 

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych 

dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku "Wyprawka 
szkolna". Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.60.5.2015 z dnia 21 sierpnia 

2015 roku. 

 

Pozostałe zmiany dotyczą przemieszczeń w planie wydatków między paragrafami w ramach 

tego samego działu i rozdziału. 
 

Sporządziła: Anna Jankowska 

 

 


