
ZARZĄDZENIE Nr 94/2015 

BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI 

z dnia 12 października 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 195.216,00 zł, z tego: 
 -dochody bieżące 195.216,00 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 195.216,00 zł, z tego: 

 -wydatki bieżące 195.216,00 zł 

2. Szczegółowy podział wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik Nr2 

do niniejszego zarządzenia.      
 

§ 3 

 

 

Po dokonaniu zmian plan budżetu wynosi: 
 1. Po stronie dochodów    27.068.393,69 zł 
 dochody bieżące:       24.395.201,56 zł 
 dochody majątkowe:         2.673.192,13 zł 
 

 2. Po stronie wydatków    28.342.147,83 zł 
 wydatki bieżące:       22.509.287,22 zł 
 wydatki majątkowe:         5.832.860,61 zł 
 

 

§ 4 

 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

 

           Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 
85212 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 136.200,00 zł 

z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna 

na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Pismo Wojewody 
Dolnośląskiego z 8 października 2015 roku nr FB.BP.3111.290.2015.MJ. 

 

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

85215 "Dodatki mieszkaniowe" o kwotę 3.978,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę 

zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 roku. Pismo Wojewody 
Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.154.2015.MJ z dnia 9 października 2015 roku. 

 

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

85216 "Zasiłki stałe" o kwotę 56.100,00 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.3111.295.2015.MJ z dnia 9 października 2015 roku. 
 

 Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka 

wychowawcza", rozdział 85415 "Pomoc materialna dla uczniów" o kwotę 1.062,00 zł. Korekta 

zawiadomienia z dnia 21 sierpnia 2015 roku Nr KO.ZFK.3146.60.5.2015. Pismo Wojewody 

Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.60.7.2015 z dnia 6 października 2015 roku. 
 

Pozostałe zmiany dotyczą przemieszczeń w planie wydatków między paragrafami w ramach 

tego samego działu i rozdziału. 

 

Sporządziła: Anna Jankowska 

 
 

 


