
ZARZĄDZENIE Nr 11/2019 

BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI 

z dnia 28 lutego 2019 roku 

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 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 z późniejszymi zmianami) i art. 257 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz.2077 

z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje: 

 
§ 1 

 

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 586,00 zł, z tego: 

 -dochody bieżące 586,00 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 586,00 zł, z tego: 

 -wydatki bieżące 586,00 zł 

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

§ 3 

 

Dochody i 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 

 

Wykaz zadań  inwestycyjnych z uwzględnieniem zmian w planie wydatków określa załącznik 

nr 5 do niniejszego zarządzenia. 

 
§ 5 

 

Po dokonaniu zmian plan budżetu wynosi: 

 1. Po stronie dochodów    38.653.906,25 zł 
 dochody bieżące:           32.084.535,67 zł 
 dochody majątkowe:            6.569.370,58 zł 
 

 2. Po stronie wydatków    42.028.738,25 zł 
 wydatki bieżące:           30.131.975,32 zł 
 wydatki majątkowe:          11.896.762,93 zł 
 

§ 6 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

UZASADNIENIE 

 

 Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na podstawie informacji 

przekazanej przez Wojewodę Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2019 roku, pismo nr FB-

BP.3111.25.2019.KS, w sprawie podziału kwot określonych w ustawie z dnia 16 stycznia 2019 
roku - ustawa budżetowa na 2019 rok (Dz. U. poz. 198). 

 

 *Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 750 "Administracja publiczna", 

rozdział 75011 "Urzędy wojewódzkie" o kwotę 886,00 zł. 

 *Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 
85230 "Pomoc w zakresie dożywiania" o kwotę 4.300,00 zł. 

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

"Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 

2.000,00 zł. 

 *Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 855 "Rodzina", rozdział 85504 
"Wspieranie rodziny" o kwotę 6.000,00 zł. 

 

 Dokonuje się przemieszczeń w planie wydatków majątkowych (między paragrafami) w 

dziale 855 „Rodzina”, rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” o kwotę 

106.525,20 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 

 
 

 

 


