
ZARZĄDZENIE Nr 57/2017 

BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI 

z dnia 29 czerwca 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 42.021,00 zł, z tego: 

 -dochody bieżące 42.021,00 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 42.021,00 zł, z tego: 

 -wydatki bieżące 42.021,00 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    37.897.326,59 zł 
 dochody bieżące:          30.505.451,71 zł 
 dochody majątkowe:           7.391.874,88 zł 
 

 2. Po stronie wydatków    48.875.315,92 zł 
 wydatki bieżące:           28.969.052,92 zł 
 wydatki majątkowe:          19.906.263,00 zł 
 

 

§ 5 
 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

UZASADNIENIE 

 

  

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

85215 "Dodatki mieszkaniowe" o kwotę 633,00 zł. Środki przeznaczone były 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 2017 roku poz. 220, z późn.zm.) 

Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.208.2017.KR z dnia 21 czerwca 2017 roku. 
 

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

85230 "Pomoc w zakresie dożywiania" o kwotę 42.600,00 zł z przeznaczeniem 

na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" na lata 

2014-2020 ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 roku. 
Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.219.2017.KR z dnia 27 czerwca 2017 roku. 

 

 Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 855 "Rodzina", rozdział 85503 "Karta 

Dużej Rodziny" o kwotę 54,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań, związanych 

z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. 
Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.211.2017.KR z dnia 24 czerwca 2017 roku. 

 

Pozostałe zmiany dotyczą przemieszczeń w planie wydatków między paragrafami w ramach 

tego samego działu. 

 

Sporządziła: Anna Jankowska 
 

 


