
ZARZĄDZENIE Nr 123/2018 

BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI 

z dnia 19 listopada 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 243.121,00 zł, z tego: 

 -dochody bieżące 243.121,00 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 243.121,00 zł, z tego: 

 -wydatki bieżące 243.121,00 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    35.339.602,22 zł 
 dochody bieżące:           32.272.508,19 zł 
 dochody majątkowe:            3.067.094,03 zł 
 

 2. Po stronie wydatków    48.584.073,29 zł 
 wydatki bieżące:           31.613.934,73 zł 
 wydatki majątkowe:          16.970.138,56 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 351.273,28,00 zł rozwiązując rezerwę: 

 *celową na sfinansowanie odpraw emerytalnych pracowników administracji o kwotę 

190.177,28 zł, jednocześnie zwiększając o tę kwotę plan wydatków w dziale 750 
"Administracja publiczna", rozdział 75023 "Urzędy gmin" z przeznaczeniem na wypłatę 

odpraw emerytalnych, 

 *celową na sfinansowanie nagród, odpraw pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej o kwotę 44.996,00 zł, jednocześnie zwiększając plan wydatków 

w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 
35.996,00 zł oraz rozdział 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze" o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem środków na sfinansowanie 

dodatkowych wypłat wynagrodzeń, 

 *celową na sfinansowanie dodatkowych wypłat wynagrodzeń w podległych jednostkach 

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

dodatki jednorazowe) o kwotę 266.100,00 zł, jednocześnie zwiększając plan wydatków 
w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 

150.000,00 zł, rozdział 80104 "Przedszkola" o kwotę 110.000,00 zł oraz rozdział 80149 

"Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego" o kwotę 6.100,00 zł 
z przeznaczeniem środków na sfinansowanie dodatkowych wypłat wynagrodzeń 

w podległych jednostkach oświatowych. 

 

 Zmniejsza 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 12.600,00 zł. Zmniejszenie dotyczy 

kwoty dotacji przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby 

pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych za środków publicznych 

Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.607.2018.KR z dnia 9 listopada 2018 roku. 
 

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

85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 13.887,00 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 2018 roku. 
Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.682.2018.KR z dnia 19 listopada 2018 roku. 

  

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

85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę 5.442,00 zł. 

Zmniejszenie dotyczy kwoty dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadania własnego 
gminy, tj., organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych (usług zwykłych), w miejscu 

zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej. 

Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.692.2018.KR. 

 

 Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 855 "Rodzina", rozdział 85501 
"Świadczenie wychowawcze" o kwotę 115.000,00 zł przeznaczeniem na realizację w miesiącu 

grudniu 2018 roku wypłat świadczeń wychowawczych, wynikających z ustawy z dnia 

11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2017 roku poz. 1851, 

z późn. zm.). 

Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.654.2018.KR z dnia 15 listopada 2018 roku. 
 

 

 

 



 

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

"Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 122.800,00 zł 

przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy 
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna 

na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. 

Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.608.2018.KR z dnia 9 listopada 2018 roku. 

 

 Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 855 "Rodzina", rozdział 85503 "Karta 
Dużej Rodziny" o kwotę 176,00 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.3111.636.2018.KR z dnia 14 listopada 2018 roku. 

 

 Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 855 "Rodzina", rozdział 85504 

"Wspieranie rodziny" o kwotę 9.300,00 zł przeznaczeniem na wypłatę "świadczenia dobry 
start". 

Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.654.2018.KR z dnia 15 listopada 2018 roku. 

 

Pozostałe zmiany dotyczą przemieszczeń w planie wydatków między paragrafami w ramach 

tego samego działu i rozdziału. 
 

Sporządził: Marek Kurec 

 

 


