
ZARZĄDZENIE Nr 45/2019 

BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI 

z dnia 13 maja 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 13.680,00 zł, z tego: 

 -dochody bieżące 13.680,00 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 13.680,00 zł, z tego: 

 -wydatki bieżące 13.680,00 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    39.059.141,88 zł 
 dochody bieżące:           32.279.771,30 zł 
 dochody majątkowe:            6.779.370,58 zł 
 

 2. Po stronie wydatków    43.370.973,88 zł 
 wydatki bieżące:           30.327.210,95 zł 
 wydatki majątkowe:          13.043.762,93 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 30.000,00 zł, rozwiązując rezerwę celową przeznaczoną na 

sfinansowanie wydatków związanych z inicjatywami lokalnymi, jednocześnie zwiększając plan 
wydatków w: 

*dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", rozdział 75495  

"Pozostała działalność" o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na organizacje pikniku 

pn. "Kręci mnie bezpieczeństwo" - wnioskodawca Ochotnicza Straż Pożarna 

w Proszówce. 
 *dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90095 "Pozostała 

działalność" o kwotę 3.000,00 zł, którą przeznaczono na wymianę bram wjazdowych 

oraz ogrodzenia Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Na Horyzoncie" - wnioskodawca 

Stowarzyszenie Polski Związek Działkowy - Rodzinny Ogród Działkowy 

"Na Horyzoncie" w Gryfowie Śląskim. 

*dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", rozdział 92105 "Pozostałe zadania 
w zakresie kultury" o kwotę 13.300,00 zł, w tym: 

   *kwotę 2.300,00 zł przeznaczono na organizację przedsięwzięcia 

pn. Konferencja z panelem dyskusyjnym "15 lat Polski w Unii Europejskiej - 

od skoku cywilizacyjnego po pytania o przyszłość" - wnioskodawca Anna 

Michalkiewicz, Małgorzata Szczepańska, Marzena Wojciechowska, 
   *kwotę 5.300,00 zł przeznaczono na warsztaty pn. "Powrót do korzeni 

rzemieślnictwa - warsztaty browarnicze" - wnioskodawca Wiesław Kutni, 

Anna Michalkiewicz, Henryka Karaczun,  

   *kwotę 2.000,00 zł przeznaczono na zakup sprzętu nagłaśniającego do 

świetlicy wiejskiej - wnioskodawca Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa KRZEW 

- Krzewie Wielkie, 
   *kwotę 2.500,00 zł przeznaczono na organizację przedsięwzięcia 

pn. "Najciekawsze akcje-atrakcje dla mieszkańców z okazji 10-lecia 

Stowarzyszenia Rozwoju Proszówki" - wnioskodawca Stowarzyszenie Rozwoju 

Proszówki, 

   *kwotę 1.200,00 zł przeznaczono na wydanie książki "Rząsiny"- redakcja 
językowa i korekta tekstu - wnioskodawca Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 

Rząsiny. 

*dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", rozdział 92109 "Domy i ośrodki 

kultury świetlice i kluby" o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczono na organizację 

przedsięwzięcia pn. "Młyńskie siewy w Zielonym Zaciszu - Dożynki Gminy Gryfów 

Śląski" - wnioskodawca Maria Sosnowska, Anna Michalkiewicz. 
*dziale 926 "Kultura fizyczna", rozdział 92601 "Obiekty sportowe" o kwotę 5.200,00 zł 

z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. "Wspieranie i upowszechnienie 

kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa" - wnioskodawca Ludowy Klub Sportowy 

"ZRYW" Ubocze. 

*dziale 926 "Kultura fizyczna", rozdział 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" 
o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację dwudniowej imprezy sportowej 

"Cross Gryfitów" - wnioskodawca Stowarzyszenie Aktywny Gryfów "Cross Gryfitów". 

 

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

80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 2.480,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 

nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych 
i bibliotek pedagogicznych - zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 

6 października 2015 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy 

Program rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3.  

Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.13.5.2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku. 

 
 

 

 

 



 

 

 

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

80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" o kwotę 254,00 zł, tytułem 

zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych z zakresu wychowania 
przedszkolnego w 2019 roku. 

Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.14.5.2019 z dnia 23 kwietnia 2019 roku. 

 

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

80104 "Przedszkola" o kwotę 5.689,00 zł, tytułem zwiększenia dotacji celowej na realizację 
zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2019 roku. 

Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.14.5.2019 z dnia 23 kwietnia 2019 roku. 

 

  Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie", 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 2.209,00 zł, tytułem zwiększenia dotacji 

celowej na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2019 roku. 

Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.14.5.2019 z dnia 23 kwietnia 2019 roku. 

 

Sporządził: Marek Kurec 
 

 


