
ZARZĄDZENIE Nr 88/2016 

BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI 

z dnia 26 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 216.459,97 zł, z tego: 
 -dochody bieżące 216.459,97 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 216.459,97 zł, z tego: 

 -wydatki bieżące 216.459,97 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 określa załącznik 

nr 3 do niniejszej uchwały. 
 

§ 4 

 

 

Po dokonaniu zmian plan budżetu wynosi: 

 1. Po stronie dochodów    29.943.000,10 zł 
 dochody bieżące:          28.336.474,61 zł 
 dochody majątkowe:           1.606.525,49 zł 
 

 2. Po stronie wydatków    30.456.988,98 zł 
 wydatki bieżące:           26.544.330,43 zł 
 wydatki majątkowe:            3.912.658,55 zł 
 

 

§ 5 
 

 

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 54.467,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 

producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania 
w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym w 2016 roku. 

Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.20.2016.KSz. z dnia 14 października 

2016 roku. 

 

 Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 750 "Administracja publiczna", 
rozdział 75011 "Urzędy wojewódzkie" o kwotę 4.300,00 zł z przeznaczeniem 

na dofinansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2016. 

Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.286.2016.AD z dnia 13 października 

2016 roku. 

 

 Zmniejsza się plan wydatków w dziale 758 "Różne rozliczenia", rozdział 75818 "Rezerwy 
ogólne i celowe" o kwotę 29.435,00 zł, z tego: 

 

*rozwiązując rezerwę ogólną w wysokości 14.000,00 zł, jednocześnie zwiększając  plan 

wydatków w dziale 750 "Administracja publiczna", rozdział 75075 "Promocja jednostek 

samorządu terytorialnego" z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych 
z organizacją imprezy "Kwisonalia 2016" w ramach promocji Gminy Gryfów Śląski oraz 

na dofinansowanie - obchodów Święta 11 Listopada. 

 

 *rozwiązując rezerwę celową przeznaczoną na sfinansowanie dodatkowych wypłat 

wynagrodzeń w podległych jednostkach oświatowych (odprawy emerytalne, awanse 

zawodowe, zastępstwa, nagrody oraz dodatki jednorazowe) w wysokości 8.475,00 zł 
jednocześnie zwiększając o tę kwotę plan wydatków w dziale 854 "Edukacyjna opieka 

wychowawcza", rozdział 85401 "Świetlice szkolne" z przeznaczeniem środków 

na zwiększenie wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim. 

 

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

i inwestycyjnych w wysokości 6.960,00 zł, jednocześnie zwiększając o kwotę 2.460,00 

zł plan wydatków w dziale 600 "Transport i łączność", rozdział 60016 "Drogi publiczne 

gminne" z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej na remont drogi 

gminnej -ulica Strzelnicza w Gryfowie Śląskim dz. nr 242 dr oraz o kwotę 4.500,00 zł 

plan wydatków w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdział 70005 "Gospodarka 
gruntami i nieruchomościami" z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlano-

wykonawczego termomodernizacji budynku przy ulicy Strzelniczej nr 7 i 8 na 

dz. nr 236/7 w Gryfowie Śląskim. 

  

 Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 
80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 289,97 zł z przeznaczeniem 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. 22ae, ust. 3 ustawy z dnia 7 września 

1991 roku o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy 
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. 

Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.41.40.2016 z dnia 11 października 

2016  roku. 

 

 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 10.400,00 zł 

z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy 



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

na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki 

emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia 

rodzinne i zasiłek dla opiekuna. 

Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.330.2016.JK z dnia 27 października 

2016 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 7.600,00 zł z przeznaczeniem 
na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa 

w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej. 

Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.313.2016.KR z dnia 24 października 

2016 roku. 

 

 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 

80.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin 

tj. 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.3111.305.2016.KR z dnia 20 października 
2016 roku. 

 

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

85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 2.469,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 

pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. 
Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.305.2016.KR z dnia 20 października 

2016 roku oraz Nr FB-BP.3111.312.2016.JK z dnia 21 października 2016 roku. 

 

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

85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 13.700,00 zł z przeznaczeniem 
na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2016. 

Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.304.2016.AZ z dnia 20 października 

2016 roku. 
 

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

wychowawcza", rozdział 85415 "Pomoc materialna dla uczniów" o kwotę 43.000,00 zł 

z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. 
Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.77.1.2016 z dnia 13 października 

2016 roku. 

 

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

wychowawcza", rozdział 85415 "Pomoc materialna dla uczniów" o kwotę 234,00 zł - korekta 

planu dotacji- dotyczy Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku "Wyprawka 
szkolna". 

Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.64.3.2016 z dnia 11 października 

2016 roku. 

  

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

 

Sporządziła: Anna Jankowska 

 


