
ZARZĄDZENIE Nr 84/2016 

BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI 

z dnia 6 października 2016 roku 

 

 

  w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 rok. 
 

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

(tekst jednolity – Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) 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 93.165,00 zł, z tego: 
 -dochody bieżące 93.165,00 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 93.165,00 zł, z tego: 

 -wydatki bieżące 93.165,00 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    29.424.367,73 zł 
 dochody bieżące:          28..117.842,24 zł 
 dochody majątkowe:            1.306.525,49 zł 
 

 2. Po stronie wydatków    29.710.941,61 zł 
 wydatki bieżące:           26.192.548,06 zł 
 wydatki majątkowe:            3.518.393,55 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 3.800,00 zł, z tego: 
 *rozwiązując rezerwę ogólną w wysokości 300,00 zł, jednocześnie zwiększając plan 

wydatków w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo", rozdział 01030 "Izby rolnicze" 

z przeznaczeniem na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów 

z podatku rolnego. 

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

i inwestycyjnych, jednocześnie zwiększając o kwotę 3.500,00 zł plan wydatków 

w dziale 600 "Transport i łączność", rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne" 

z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi 

gminnej ulica Rzeczna w Gryfowie Śląskim. 

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

85215 "Dodatki mieszkaniowe" o kwotę 4.465,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę 

zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 roku dla odbiorców wrażliwych 

energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy 

w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, 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 Nr FB-BP.3111.283.2016.KR z dnia 7 października 

2016 roku. 

 

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

85216 "Zasiłki stałe" o kwotę 88.700,00 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.3111.282.2016.KR z dnia 6 października 

2016 roku. 

  

Pozostałe zmiany dotyczą przemieszczeń w planie wydatków między paragrafami w ramach 
tego samego działu. 

 

Sporządziła: Anna Jankowska 

 

 


