
ZARZĄDZENIE Nr 28/2017 

BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI 

z dnia 7 kwietnia 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 16.181,00 zł, z tego: 

 -dochody bieżące 16.181,00 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 16.181,00 zł, z tego: 

 -wydatki bieżące 16.181,00 zł 

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

do niniejszego zarządzenia.      

 
§ 3 

 

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

zadań zleconych odrębnymi ustawami określa załącznik nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia. 

 
 

§ 4 

 

Po dokonaniu zmian plan budżetu wynosi: 

 1. Po stronie dochodów    37.687.115,73 zł 
 dochody bieżące:          30.311.240,85 zł 
 dochody majątkowe:           7.375.874,88 zł 
 

 2. Po stronie wydatków    47.022.766,63 zł 
 wydatki bieżące:           28.766.522,53 zł 
 wydatki majątkowe:          18.256.244,10 zł 
 

 

§ 5 

 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

UZASADNIENIE 

 

 

 Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 

80110 "Gimnazja" o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości 
wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek 

pedagogicznych - zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 

roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa" - Priorytet 3. Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.25.3.2017 z dnia 

6 kwietnia 2017 roku 
 

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

85215 "Dodatki mieszkaniowe" o kwotę 4.181,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę 

zryczałtowanych dodatków energetycznych za II 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.3111.95.2017.KR z dnia 7 kwietnia 2017 roku. 

   

Pozostałe zmiany dotyczą przemieszczeń w planie wydatków między paragrafami w ramach 

tego samego działu. 
 

Sporządziła: Anna Jankowska 

 

 


