
ZARZĄDZENIE Nr 108/2018 

BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI 

z dnia 10 października 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 2.333,04 zł, z tego: 

 -dochody bieżące 2.333,04 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 2.333,04 zł, z tego: 

 -wydatki bieżące 2.333,04 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    34.017.617,84 zł 
 dochody bieżące:           31.493.881,81 zł 
 dochody majątkowe:            2.523.736,03 zł 
 

 2. Po stronie wydatków    46.955.619,41 zł 
 wydatki bieżące:           30.576.168,35 zł 
 wydatki majątkowe:          16.379.451,06 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 420,00 zł, rozwiązując rezerwę ogólną, jednocześnie zwiększając o tę 

kwotę plan wydatków w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo", rozdział 01030 "Izby rolnicze"  z 
przeznaczeniem na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku 

rolnego w 2018 roku. 

 

 Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 

80153 "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" o kwotę 379,96 zł - korekta planu środków 

przeznaczonych na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na 

wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na 

sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki 

samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz 
art. 166 ust. 1 pkt 1, ust.2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o 

finansowaniu zadań oświatowych. 

Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.37.25.2018 z dnia 1 października 2018 

roku. 

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

85215 "Dodatki mieszkaniowe" o kwotę 2.713,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę 

zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV 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.3111.512.2018.KR z dnia 8 października 2018 

roku.  

 

Pozostałe zmiany dotyczą przemieszczeń w planie wydatków między paragrafami w ramach 

tego samego działu. 
 

Sporządził: Marek Kurec 

 

 


