
ZARZĄDZENIE Nr 35/2017 

BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI 

z dnia 15 maja 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 30.000,00 zł, z tego: 

 -dochody bieżące 30.000,00 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 30.000,00 zł, z tego: 

 -wydatki bieżące 30.000,00 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    37.855.305,59 zł 
 dochody bieżące:          30.463.430,71 zł 
 dochody majątkowe:           7.391.874,88 zł 
 

 2. Po stronie wydatków    48.262.658,42 zł 
 wydatki bieżące:           28.920.199,42 zł 
 wydatki majątkowe:          19.342.459,00 zł 
 

 

§ 4 

 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

UZASADNIENIE 

 

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

85216 "Zasiłki stałe" o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat 

zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. 
Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.137.2017.KR z dnia 10 maja 2017 roku. 

 

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

ogólne i celowe" rozwiązując rezerwę ogólną w wysokości 9.900,00 zł jednocześnie zwiększając 

o kwotę: 
 *5.000,00 zł plan wydatków w dziale 600 "Transport i łączność"", rozdział 60016 "Drogi 

publiczne gminne" z przeznaczeniem na wydatki związane z oznakowaniem pionowym 

i poziomym dróg gminnych, 

 *650,00 zł plan wydatków w dziale 600 "Transport i łączność", rozdział 60053 

"Infrastruktura telekomunikacyjna" z przeznaczeniem na wydatki związane z naprawą 

drukarki, 
 *1.250,00 zł plan wydatków w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdział 70005 

"Gospodarka gruntami i nieruchomościami" z przeznaczeniem na wykonanie przęseł 

metalowych w ilości 4 sztuk na murze oporowym, zabezpieczających dojście do posesji 

przy ulicy Garncarskiej w Gryfowie Śląskim, 

 * 3.000,00 zł plan wydatków w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska", rozdział 90095 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na likwidację 

barszczu Sosnowskiego na działce nr 51 obręb I w Gryfowie Śląskim. 

   

Pozostałe zmiany dotyczą przemieszczeń w planie dochodów i wydatków między paragrafami 

w ramach tego samego działu. 

 
Sporządziła: Anna Jankowska 

 

 


