
ZARZĄDZENIE Nr 30/2019 

BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI 

z dnia 29 marca 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 600,00 zł, z tego: 

 -dochody bieżące 600,00 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 600,00 zł, z tego: 

 -wydatki bieżące 600,00 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 

 

 

Po dokonaniu zmian plan budżetu wynosi: 

 1. Po stronie dochodów    38.655.648,25 zł 
 dochody bieżące:           32.086.277,67 zł 
 dochody majątkowe:            6.569.370,58 zł 
 

 2. Po stronie wydatków    42.967.480,25 zł 
 wydatki bieżące:           30.133.717,32 zł 
 wydatki majątkowe:          12.833.762,93 zł 
 

§ 5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

UZASADNIENIE 

 

 Zwiększa się plan 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 600,00 zł z przeznaczeniem na 

przekazanie dokumentów z głosowania w wyborach samorządowych w opakowaniach 

zbiorczych do właściwego miejscowo archiwum państwowego (pismo nr DJG 804-5/19 z dnia 

15 marca 2019 roku). 
 

 Zmniejsza się plan wydatków w dziale 758 "różne rozliczenia", rozdział 75818 "Rezerwy 

ogólne i celowe" o kwotę 19.597,08 zł rozwiązując rezerwę ogólną, jednocześnie zwiększając 

plan wydatków w: 

   - dziale 600 "Transport i łączność", rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne"  o 

kwotę 3.100,00 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg, 
 - dziale 752 "Obrona narodowa", rozdział 75295 "Pozostała działalność" o kwotę 

5.797,08 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia przysługującego 

żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe (rekompensata za 

utracone wynagrodzenie), 

 - dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90015 
"Oświetlenie ulic, placów i dróg" o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na 

zagęszczenie sieci oświetlenia drogowego oprawami LED w ilości 2 szt. w 

miejscowości Gryfów Śląski, 

 - dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90095 

"Pozostała działalność" o kwotę 7.200,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie 

rozbiórki komórek gospodarczych przy ulicy Źródlanej w Gryfowie Śląskim. 
 

Pozostałe zmiany dotyczą przemieszczeń w planie wydatków między paragrafami w ramach 

tego samego działu i rozdziału. 

 

Sporządził: Marek Kurec 
 

  

 

 


