
ZARZĄDZENIE Nr 87/2015 

BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI 

z dnia 30 września 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 38.385,52 zł, z tego: 
 -dochody bieżące 38.385,52 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 38.385,52 zł, z tego: 

 -wydatki bieżące 38.385,52 zł 

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

do niniejszego zarządzenia.      
 

§ 3 

 

 

Wykaz zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem zmian w planie wydatków stanowi załącznik 
nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 4 

 

 

Po dokonaniu zmian plan budżetu wynosi: 
 1. Po stronie dochodów    26.873.177,69 zł 
 dochody bieżące:       24.199.985,56 zł 
 dochody majątkowe:         2.673.192,13 zł 
 

 2. Po stronie wydatków    28.146.931,83 zł 
 wydatki bieżące:       22.350.071,22 zł 
 wydatki majątkowe:         5.796.860,61 zł 
 

§ 5 

 
 

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 75108 "Wybory do 

Sejmu i Senatu" o kwotę 10.259,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków 

związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu 

Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 

października 2015 roku. Pismo z Krajowego Biura Wyborczego nr DJG 580-1/15 z dnia 15 
września 2015 roku. 

 

 Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 750 "Administracja publiczna", 

rozdział 75011 "Urzędy wojewódzkie" o kwotę 6.466,00 zł. Zwiększenie planu dotacji wynika 

ze zmiany od 1 marca 2015 roku podstawy prawnej na realizację zadań z zakresu spraw 

obywatelskich, a także weryfikacji statystyki realizacji zadań z zakresu ustaw o powszechnym 
obowiązku obrony i ustawy prawo o zgromadzeniach. Pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 

17 września 2015 roku nr FB-BP.3111.250.2015.AD. 

 

 Zmniejsza się plan wydatków w dziale 758 "Różne rozliczenia", rozdział 75818 "Rezerwy 

ogólne i celowe" rozwiązując rezerwę ogólną w wysokości 1.347,00 zł, jednocześnie zwiększając 
o tę kwotę plan  wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80104 "Przedszkola"  

z przeznaczeniem na zwrot kosztów utrzymania uczniów z Gminy Gryfów Śląski 

uczęszczających do innych placówek oświatowych. 

 

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

80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 3.160,52 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 
książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych - zgodnie z Rządowym programem 

wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne 

realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania 

zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książki 

naszych marzeń". Pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 września 2015 roku nr 
KO.ZFK.3146.73.5.2015. 

 

 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 18.500,00 zł z przeznaczeniem na  
opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia 

rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych. Pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 września 

2015 roku nr FB.BP.3111.269.2015.MJ. 

 
Pozostałe zmiany dotyczą przemieszczeń w planie wydatków między paragrafami w ramach 

tego samego działu i rozdziału. 

 

Sporządziła: Anna Jankowska 

 

 


