
ZARZĄDZENIE Nr 107/2017 

BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI 

z dnia 16 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 104.357,00 zł, z tego: 

 -dochody bieżące 104.357,00 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 104.357,00 zł, z tego: 

 -wydatki bieżące 104.357,00 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    34.722.873,89 zł 
 dochody bieżące:          30.954.223,39 zł 
 dochody majątkowe:           3.768.650,50 zł 
 

 2. Po stronie wydatków    39.663.376,19 zł 
 wydatki bieżące:           29.137.768,55 zł 
 wydatki majątkowe:          10.525.607,64 zł 
 

 

§ 5 
 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



UZASADNIENIE 

 

 Zwiększa się plan wydatków w dziale 600 "Transport i łączność" rozdział 60016 

"Drogi publiczne gminne" 8.388,07 zł z przeznaczeniem na:  

 -wykonanie odwodnienia drogi gminnej w sołectwie Wieża -5.289,00 zł, 

 -zabezpieczenie kanalizacji deszczowej przy ulicy Żeromskiego w Gryfowie Śląskim 
3.099,07 zł. 

 

 Zwiększa się plan wydatków w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdział 70005 

"Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 1.000,00 zł - naprawa oświetlenia 

zewnętrznego przy budynku ul. Kolejowa 44 w Gryfowie Śląskim. 
 

 Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 750 "Administracja publiczna", 

rozdział 75011 "Urzędy wojewódzkie" o kwotę 5.096,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie 

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z ustawy - 

Prawo a katach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach 

osobistych. 
Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.525.2017.AD. z dnia 7 listopada 2017 roku. 

 

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

ogólne i celowe"  o kwotę 37.817,11 zł rozwiązując rezerwę: 

 *ogólną o kwotę 9.388,07 zł 
 *celową na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem pomocy 

społecznej o kwotę 15.679,04 zł, 

 *celową na sfinansowanie dodatkowych wypłat wynagrodzeń w podległych jednostkach 

oświatowych (odprawy emerytalne, awanse zawodowe, zastępstwa, nagrody oraz 

dodatki jednorazowe) o kwotę 12.750,00 zł. 

 
Zwiększa się plan wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" o kwotę 12.250,00 zł 

dokonując zmian w rozdziałach: 

 -80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 35.500,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie 

wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Uboczu, 

 -80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" o kwotę 1.750,00 zł z 
przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem oddziały 

przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Uboczu, 

 -80110 "Gimnazja" o kwotę 25.000,00 zł - korekta planu wynagrodzeń i pochodnych. 

 

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

85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące 

w zajęciach w centrum integracji społecznej" o kwotę 162,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie 

składki na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz 

zasiłek dla opiekuna, na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych. 
Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.556.2017.KR. z dnia 13 listopada 2017 roku. 

 

 Zwiększa się plan wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85219 "Ośrodki 

pomocy społecznej" o kwotę 15.679,04 zł z przeznaczeniem na wypłaty nagród z okazji dnia 

Pracownika Socjalnego. 

 
 Zwiększa się plan wydatków w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdział 

85401 "Świetlice szkolne" o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków 

związanych z funkcjonowaniem świetlicy w Gimnazjum w Gryfowie Śląskim. 

 

 
 

 

 

 



 

 

 Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 855 "Rodzina", rozdział 85502 

"Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 99.030,00 zł z 

przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach 
rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o 

pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłki dla opiekuna na podstawie 

ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej 

i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i 

zasiłek dla opiekunów. 
Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.557.2017.KR z dnia 13 listopada 2017 roku. 

  

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

Dużej Rodziny" o kwotę 69,00 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.3111.546.2017.KR. z dnia 13 listopada 2017 roku. 
   

Pozostałe zmiany dotyczą przemieszczeń w planie wydatków między paragrafami w ramach 

tego samego działu. 

 

Sporządziła: Anna Jankowska 
 

 


