
ZARZĄDZENIE Nr 106/2016 

BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI 

z dnia 15 grudnia 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 291.200,00 zł, z tego: 
 -dochody bieżące 291.200,00 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 291.200,00 zł, z tego: 

 -wydatki bieżące 291.200,00 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    30.127.169,10 zł 
 dochody bieżące:          28.520.643,61 zł 
 dochody majątkowe:           1.606.525,49 zł 
 

 2. Po stronie wydatków    30.641.157,98 zł 
 wydatki bieżące:           26.729.589,42 zł 
 wydatki majątkowe:            3.911.568,56 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 7.946,00 zł rozwiązując rezerwę ogólną, jednocześnie zwiększając  

plan wydatków w: 
*dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdział 70005 "Gospodarka gruntami 

i nieruchomościami" o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie drewnianej 

bramy wjazdowej na teren działki gminnej przy ulicy Garncarskiej w Gryfowie Śląskim, 

*dziale 750 "Administracja publiczna", rozdział 75023 "Urzędy gmin" o kwotę 

1.800,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z prenumeratą 
prasy na 2017 rok, 

*dziale 750 "Administracja publiczna", rozdział 75023 "Urzędy gmin" o kwotę 

2.800,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z usługami Poczty Polskiej, 

*dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 

600,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla publicznej 

jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka 
samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Rząsinach, 

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

i ośrodki kultury, świetlice i kluby" o kwotę 1.746,00 zł z przeznaczeniem na prace 

dodatkowe w świetlicy wiejskiej w Krzewiu Wielkim. 
 

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

85211 "Świadczenie wychowawcze" o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie 

zobowiązań wymagalnych skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 

roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. 

Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.453.2016.JK z dnia 15 grudnia 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 283.200,00 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.3111.429.2016.JK z dnia 6 grudnia 2016 roku 

oraz Nr FB-BP.3111.450.2016.JK z dnia 15 grudnia 2016 roku. 
   

Pozostałe zmiany dotyczą przemieszczeń w planie wydatków między paragrafami w ramach 

tego samego działu. 

 

Sporządziła: Anna Jankowska 
 

 


