
ZARZĄDZENIE Nr 97/2016 

BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI 

z dnia 22 listopada 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 114.087,00 zł, z tego: 
 -dochody bieżące 114.087,00 zł 

2. Szczegółowy podział dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik Nr 1 

do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 2 
 

 

1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 114.087,00 zł, z tego: 

 -wydatki bieżące 114.087,00 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    29.835.969,10 zł 
 dochody bieżące:          28.229.443,61 zł 
 dochody majątkowe:           1.606.525,49 zł 
 

 2. Po stronie wydatków    30.349.957,98 zł 
 wydatki bieżące:           26.437.299,43 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 414.675,00 zł, z tego: 

*rozwiązując rezerwę ogólną w wysokości 6.610,00 zł, jednocześnie zwiększając  plan 

wydatków w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdział 85495 "Pozostała 
działalność" z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na zakup i montaż urządzeń 

na plac zabaw w Gryfowie Śląskim. 

 *rozwiązując rezerwę celową przeznaczoną na sfinansowanie dodatkowych wypłat 

wynagrodzeń w podległych jednostkach oświatowych (odprawy emerytalne, awanse 

zawodowe, zastępstwa, nagrody oraz dodatki jednorazowe) w wysokości 335.075,00 zł oraz 
 *rezerwę celową przeznaczoną na sfinansowanie odpraw emerytalnych, nagród pracowników 

administracji w wysokości 66.100,00 zł (Komisja Sfery Budżetowej Rady Miejskiej Gminy 

Gryfów Śląski na wniosek Burmistrza wyraziła zgodę na dokonanie zmiany przeznaczenia 

rezerwy celowej),  jednocześnie zwiększając plan wydatków w dziale 801 "Oświata i 

wychowanie", rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 155.202,00 zł, plan wydatków 

w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80104 "Przedszkola" o kwotę 76.873,00 zł, 
plan wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80110 "Gimnazja" o kwotę 

168.000,00 zł oraz plan wydatków w  dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", 

rozdział 85401 "Świetlice szkolne" z przeznaczeniem środków na sfinansowanie 

dodatkowych wypłat wynagrodzeń w podległych jednostkach oświatowych. 

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

wysokości 6.890,00 zł, jednocześnie zwiększając o kwotę 3.500,00 zł plan wydatków w 

dziale 600 "Transport i łączność", rozdział 60078 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" 

z przeznaczeniem na nadzór inwestorski zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. 

Rzeczna w Gryfowie Śląskim" oraz o kwotę 3.390,00 zł plan wydatków w dziale 854 

"Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdział 85495 "Pozostała działalność" z 
przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na zakup i montaż urządzeń na plac zabaw 

w Gryfowie Śląskim. 

  

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

85211 "Świadczenie wychowawcze" o kwotę 104.887,00 zł. Zmniejszenie dotacji wynika z 
nadwyżki środków na realizację wypłat świadczeń wychowawczych na potrzeby Programu 

Rodzina 500 plus wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci (Dz. U.. 2016 poz. 195). 

Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.375.2016.KS z dnia 15 listopada 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 16.800,00 zł z 

przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu 

realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania 
składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów. 

Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.397.2016.JK z dnia 22 listopada 2016 roku. 

  

 Zmniejsza 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 
26.000,00 zł. Korekta planu -środki przeznaczone 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.3111.389.2016.JK z dnia 18 listopada 2016 roku. 

  
Pozostałe zmiany dotyczą przemieszczeń w planie wydatków między paragrafami w ramach 

tego samego działu. 

Sporządziła: Anna Jankowska 

 


