
ZARZĄDZENIE Nr 134/2018 

BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI 

z dnia 12 grudnia 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 8.465,00 zł, z tego: 

 -dochody bieżące 8.465,00 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 8.465,00 zł, z tego: 

 -wydatki bieżące 8.465,00 zł 

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

do niniejszego zarządzenia. 
§ 3 

 

Wykaz zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem zmian w planie wydatków określa załącznik 

nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 4 
 

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy 

strukturalnych i Funduszu Spójności - określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. 

 

 
§ 5 

 

Po dokonaniu zmian plan budżetu wynosi: 

 1. Po stronie dochodów    34.469.675,22 zł 
 dochody bieżące:           32.280.081,19 zł 
 dochody majątkowe:            2.189.594,03 zł 
 

 2. Po stronie wydatków    47.714.146,29 zł 
 wydatki bieżące:           31.794.007,73 zł 
 wydatki majątkowe:          15.920.138,56 zł 
 

§ 6 

 

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 3.035,00 zł, rozwiązując rezerwę ogólną, jednocześnie zwiększając o 

tę kwotę plan wydatków w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 

90095 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na zakup 10 szt. ławek, które zostaną 
zamontowane na terenie Gryfowa Śląskiego. 

 

 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 865,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie 

składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 

ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. 

Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.708.2018.HS z dnia 26 listopada 2018 roku. 

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

85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe" o kwotę 15.690,00 zł. Korekta planu środków przeznaczonych na dofinansowanie 

wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 

ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. 
Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.703.2018.AD z dnia 26 listopada 2018 roku. 

  

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

85216 "Zasiłki stałe" o kwotę 12.657,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat 

zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. 

Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.702.2018.KR z dnia 23 listopada 2018 roku. 
 

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

85219 "Domy pomocy społecznej" o kwotę 17.703,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z 

budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 
społecznej). 

Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.722.2018.AZ z dnia 29 listopada 2018 roku. 

 

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

85230 "Pomoc w zakresie dożywiania" o kwotę 24.000,00 zł. Korekta planu środków 

przeznaczonych na dofinansowanie własnych 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.3111.721.2018.KR z dnia 28 listopada 2018 roku. 

 

 Dokonuje się przemieszczeń w planie wydatków majątkowych (między paragrafami) w 
dziale 855 „Rodzina”, rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” o kwotę 

256.531,67 zł – dotyczy zadania pn. „Budowa żłobka w Gryfowie Śląskim”. 

 

Pozostałe zmiany dotyczą przemieszczeń w planie wydatków między paragrafami w ramach 

tego samego działu. 

 
Sporządził: Marek Kurec 

 

 


