
ZARZĄDZENIE Nr 66/2018 

BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI 

z dnia 29 czerwca 2018 roku 

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 rok. 

 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity – Dz. U. z 2018 roku,  poz. 994) i art. 257  ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 

roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz.2077) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 
 

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 179.774,00 zł, z tego: 

 -dochody bieżące 179.774,00 zł 

2. Szczegółowy podział dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik Nr 1 

do niniejszego zarządzenia.  

§ 2 
 

1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 179.774,00 zł, z tego: 

 -wydatki bieżące 179.774,00 zł 

2. Szczegółowy podział wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik Nr 2 

do niniejszego zarządzenia.      
§ 3 

 

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych odrębnymi ustawami określa załącznik nr 3 i nr 4 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 4 
 

Po dokonaniu zmian plan budżetu wynosi: 

 1. Po stronie dochodów    33.707.102,57 zł 
 dochody bieżące:          31.228.037,47 zł 
 dochody majątkowe:           2.479.065,10 zł 
 

 2. Po stronie wydatków    45.586.245,65 zł 
 wydatki bieżące:           29.747.226,53 zł 
 wydatki majątkowe:          15.839.019,12 zł 
 

§ 5 
 

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 1.035,00 zł, rozwiązując rezerwę celową przeznaczoną na realizację 

zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, jednocześnie zwiększając o tę kwotę plan 
wydatków w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", rozdział 

75421 "Zarządzanie kryzysowe" z przeznaczeniem na zakup i transport piasku służącego do 

zabezpieczeń przeciwpowodziowych. 

 

 Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85230 
"Pomoc w zakresie dożywiania" o kwotę 20.200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 

zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie 

dożywiania pn. "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" w 2018 roku. 

Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.291.2018.KR z dnia 21 czerwca 2018 roku. 

 

 Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dziale 855 "Rodzina", rozdział 85501 
"Świadczenie wychowawcze" o kwotę 460.400,00 zł - zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy 

środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań związanych z realizacją świadczenia 

wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. 

Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.293.2018.KR z dnia 22 czerwca 2018 roku. 

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

Dużej Rodziny" o kwotę 26,00 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.3111.280.2018.HS z dnia 18 czerwca 2018 roku. 

 

 Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 855 "Rodzina", rozdział 85504 
"Wspieranie rodziny" o kwotę 260.400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę "Świadczenia dobry 

start". 

Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.293.2018.KR z dnia 22 czerwca 2018 roku. 

 

Pozostałe zmiany dotyczą przemieszczeń w planie wydatków między paragrafami w ramach 
tego samego działu. 

 

Sporządziła: Anna Jankowska 

 

 


