
ZARZĄDZENIE Nr 103/2017 

BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI 

z dnia 6 listopada 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 2017 roku,  poz. 1875) 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 66.220,00 zł, z tego: 

 -dochody bieżące 66.220,00 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 66.220,00 zł, z tego: 

 -wydatki bieżące 66.220,00 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    34.618.516,89 zł 
 dochody bieżące:          30.849.866,39 zł 
 dochody majątkowe:           3.768.650,50 zł 
 

 2. Po stronie wydatków    39.559.019,19 zł 
 wydatki bieżące:           29.033.411,55 zł 
 wydatki majątkowe:          10.525.607,64 zł 
 

 

§ 5 
 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



UZASADNIENIE 

  

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

85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 14.220,00 zł z przeznaczeniem na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na 

wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w 
pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017. 

Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.482.2017.KR. z dnia 26 października 2017 

roku. 

 

 Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 
85278 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na 

wypłatę zasiłków, dla osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk 

atmosferycznych, noszących znamiona klęski żywiołowej (orkan Grzegorz), które miały 

miejsce w dniach 28-29 października 2017 roku. 

Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.504.2017.KR z dnia 31 października 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 40.000,00 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.3146.62.2.2017 z dnia 12 października 2017 

roku. 

   

Pozostałe zmiany dotyczą przemieszczeń w planie wydatków między paragrafami w ramach 

tego samego działu. 

 
Sporządziła: Anna Jankowska 

 

 


