
ZARZĄDZENIE Nr 92/2016 

BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI 

z dnia 7 listopad 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 7.056,00 zł, z tego: 
 -dochody bieżące 7.056,00 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 7.056,00 zł, z tego: 

 -wydatki bieżące 7.056,00 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    29.950.056,10 zł 
 dochody bieżące:          28..343.530,61 zł 
 dochody majątkowe:            1.606.525,49 zł 
 

 2. Po stronie wydatków    30.464.044,98 zł 
 wydatki bieżące:           26.551.386,43 zł 
 wydatki majątkowe:            3.912.658,55 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 2.500,00 zł rozwiązując rezerwę celową przeznaczoną na 
przygotowanie projektów technicznych, kosztorysów oraz wydatków związanych z nadzorem 

prac remontowych i inwestycyjnych, jednocześnie zwiększając o tą kwotę plan wydatków w 

dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", rozdział 92109 "Domy i ośrodki 

kultury, świetlice i kluby" z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji kosztorysu 

inwestorskiego budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Młyńsko na działce nr 214/2. 
  

 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 7.000,00 zł z przeznaczeniem na 

opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia 
rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych. 

Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.363.2016.JK z dnia 14 listopada 2016 roku. 

 

 Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 
85295 "Pozostała działalność" o kwotę 56,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań 

związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Kracie Dużej 

Rodziny. 

Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.347.2016.KR z dnia 4 listopada 2016 roku. 

  

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

 

Sporządziła: Anna Jankowska 

 

 


