
ZARZĄDZENIE Nr 44/2017 

BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI 

z dnia 25 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. Dokonuje się przemieszczeń w planie wydatków gminy o kwotę 29.062,00 zł, z tego: 

 -wydatki bieżące 29.062,00 zł 
2. Szczegółowy podział wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik Nr 1 

do niniejszego zarządzenia.      

 

 

§ 2 
 

 

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    48.833.294,92 zł 
 wydatki bieżące:           28.927.031,92 zł 
 wydatki majątkowe:          19.906.263,00zł 
 

 

§ 3 

 

 
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 28.147,00 zł, w tym: 

 *rozwiązując rezerwę ogólną o kwotę 9.000,00 zł, jednocześnie zwiększając  o wyżej 
wymienioną kwotę plan wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 

80104 "Przedszkola" z przeznaczeniem na zwrot kosztów 1 ucznia z gminy Gryfów 

Śląski uczęszczającego do Publicznego Przedszkola Nr 2 w Lwówku Śląskim. 

 

*rozwiązując rezerwę celową przeznaczoną na sfinansowanie wydatków związanych z 
inicjatywami lokalnymi w wysokości 19.147,00 zł, jednocześnie zwiększając plan 

wydatków w: 

 

*dziale 750 "Administracja publiczna", rozdział 75075 "Promocja jednostek 

samorządu terytorialnego" o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup 

widokówek z panoramą Gryfowa Śląskiego - wnioskodawca Towarzystwo 
Miłośników Gryfowa Śląskiego. 

*dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90004 

"Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem 

na obsadzenie kwiatami skweru w sołectwie Krzewie Wielkie - wnioskodawca 

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Krzewie Wielkie "Krzew". 
*dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", rozdział 92105 "Pozostałe 

zadania w zakresie kultury" o kwotę 9.347,00 zł, w tym: 

 *kwotę 4.347,00 zł przeznaczono na obchody jubileuszu dziesięciolecia zespołu 

Sołtysowe Gryfinki - wnioskodawca Zespół Folklorystyczny "Sołtysowe 

Gryfinki", 

 *kwotę 3.000,00 zł przeznaczono na przygotowanie miejsca rekreacji i 
wypoczynku w sołectwie Rząsiny (zakup, montaż grilla i ławek) - wnioskodawca 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rząsiny, 

 *kwotę 2.000,00 zł przeznaczono na organizację imprezy pod nazwą "Prażnik w 

Wolbromowie" - wnioskodawca Sołectwo Wolbromów. 

*dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", rozdział 92195 "Pozostała 
działalność" o kwotę 1.800,00 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu na 

terenie ogródków działkowych w Gryfowie Śląskim - wnioskodawca PZO SROD 

"Sielanka". 

*dziale 926 "Kultura fizyczna", rozdział 92695 "Pozostała działalność" o kwotę 

5.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację imprezy "Rowerowy-Cross-Gryfitów 

MTB Cross" - wnioskodawca Stowarzyszenie Homo-Viator. 
 

Pozostałe zmiany dotyczą przemieszczeń w planie dochodów i wydatków między paragrafami 

w ramach tego samego działu. 

 

Sporządziła: Anna Jankowska 
 

 


