
ZARZĄDZENIE Nr 72/2018 

BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI 

z dnia 10 lipca 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. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 5.379,00 zł, z tego: 

 -dochody bieżące 5.379,00 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 5.379,00 zł, z tego: 

 -wydatki bieżące 5.379,00 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    33.712.481,57 zł 
 dochody bieżące:          31.233.416,47 zł 
 dochody majątkowe:           2.479.065,10 zł 
 

 2. Po stronie wydatków    45.591.624,65 zł 
 wydatki bieżące:           29.752.605,53 zł 
 wydatki majątkowe:          15.839.019,12 zł 
 

§ 5 
 

W Zarządzeniu Nr 60/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 15 czerwca 2018 

roku, wprowadza się następujące zmiany: 

 
w § 1 pkt 1 skreśla się kwotę 6.434,50 zł i wpisuje się kwotę 3.934,50 zł. 

 

W załączniku nr 1  

- skreśla się w całości zapis w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa", rozdział 75405 "Komendy powiatowe Policji", paragraf 2300 "Wpłaty 
jednostek na państwowy fundusz celowy" - kwota 2.500,00 zł. 

- w dziale 758 "Różne rozliczenia", rozdział 75818 "Rezerwy ogólne i celowe", paragraf 4810 

"Rezerwy" kwotę 5.500,00 zł, zastępuje się kwotą 3.000,00 zł. 
 

§ 6 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 
 



UZASADNIENIE 

 

 

 Zmiany w § 5 wynikają z konieczności ich wprowadzenia Uchwałą Rady Miejskiej 

Gminy Gryfów Śląski. 

 
 Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 751 "Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa", rozdział 75109 "Wybory do 

rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów 

miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie" o kwotę 2.687,00 zł z przeznaczeniem 

na wypłatę wynagrodzeń dla urzędników wyborczych za udział w szkoleniach i 
samokształcenie. 

Pismo z Krajowego Biura Wyborczego nr DJG 804-2/18 z dnia 5 lipca 2018 roku. 

 

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

85215 "Dodatki mieszkaniowe" o kwotę 2.692,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę 

zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2018 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 2018 roku poz. 755, z późn. zm.). 

Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.321.2018.KR z dnia 6 lipca 2018 roku. 

 
Pozostałe zmiany dotyczą przemieszczeń w planie wydatków między paragrafami w ramach 

tego samego działu. 

 

Sporządził: Marek Kurec 

 

 


