
ZARZĄDZENIE Nr 22/2017 

BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI 

z dnia 30 marca 2017 roku 

 

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 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 2016 roku poz.1870) zarządzam, co następuje: 

 
 

§ 1 

 

 

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 61.154,00 zł, z tego: 

 -dochody bieżące 61.154,00 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 61.154,00 zł, z tego: 

 -wydatki bieżące 61.154,00 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 niniejszego zarządzenia. 

 
§ 4 

 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych odrębnymi ustawami określa załącznik nr 4 i 5 do niniejszego zarządzenia. 

 

 
§ 5 

 

Po dokonaniu zmian plan budżetu wynosi: 

 1. Po stronie dochodów    37.670.934,73 zł 
 dochody bieżące:          30.295.059,85 zł 
 dochody majątkowe:           7.375.874,88 zł 
 

 2. Po stronie wydatków    47.006.585,63 zł 
 wydatki bieżące:           28.750.341,53 zł 
 wydatki majątkowe:          18.256.244,10 zł 
 

 

§ 6 

 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 
 



UZASADNIENIE 

 

 Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 751 "Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa", rozdział "Urzędy naczelnych 

organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa" o kwotę 1.900,00 zł z przeznaczeniem 

na sfinansowanie wydatków związanych z nabyciem przezroczystych urn wyborczych (Pismo 
nr DJG 3113-2/17 z 21 marca 2017  roku). 

 

 Zmniejsza się plan wydatków w dziale 758 "Różne rozliczenia", rozdział 75818 "Rezerwy 

ogólne i celowe" o kwotę 7.380,00 zł, z tego: 

*rozwiązując rezerwę ogólną w wysokości 680,00 zł, jednocześnie zwiększając  plan 
wydatków w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90001 

"Gospodarka ściekowa i ochrona wód" o kwotę 380,00 zł z przeznaczeniem na usunięcie 

awarii kanalizacji deszczowej na ulicy Żeromskiego w Gryfowie Śląskim oraz plan wydatków 

w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90095 "Pozostała 

działalność" o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na wymianę piasku w piaskownicy 

w parku im. Adama Mickiewicza 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 6.700,00 zł   

jednocześnie zwiększając plan wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 

80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" z przeznaczeniem środków 
na sfinansowanie dodatkowych wypłat wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Uboczu. 

 

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

85215 "Dodatki mieszkaniowe" o kwotę 474,00 zł. Środki przeznaczone były na wypłatę 

zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 roku dla odbiorców wrażliwych 

energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę 
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.3111.88.2017.KR z dnia 24 marca 2017 roku. 

 

 Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 
85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 4.728,00 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.3111.83.2017.KR z dnia 22 marca 2017 roku. 

 

 Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 854 "Edukacyjna opieka 
wychowawcza", rozdział 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" 

o kwotę 55.000,00 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.3146.16.3.2017 z dnia 16 marca 2017 roku. 

   
Pozostałe zmiany dotyczą przemieszczeń w planie wydatków między paragrafami w ramach 

tego samego działu. 

 

Sporządziła: Anna Jankowska 

 

 


