
ZARZĄDZENIE Nr 79/2019 

BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI 

z dnia 31 lipca 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 2019 roku, poz. 506) i art. 257 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz.869) zarządzam, co następuje: 

 

 
§ 1 

 

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 98.400,00 zł, z tego: 

 -dochody bieżące 11.359,00 zł 

 -dochody majątkowe 87.041,00 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 98.400,00 zł, z tego: 
 -wydatki bieżące 11.359,00 zł 

 -wydatki majątkowe 87.041,00 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 niniejszej uchwały. 

 

§ 5 

 
Po dokonaniu zmian plan budżetu wynosi: 

 1. Po stronie dochodów    39.621.810,60 zł 
 dochody bieżące:          32.526.142,19 zł 
 dochody majątkowe:            7.095.668,41 zł 
 
 2. Po stronie wydatków    44.543.137,93 zł 
 wydatki bieżące:          30.958.077,17 zł 
 wydatki majątkowe:          13.585.060,76 zł 
 

§ 6 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

UZASADNIENIE 

 

 Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85219 

"Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 3.045,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 
pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. 

Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.263.2019.JJ z dnia 18 lipca 2019 roku.  

 

 Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85220 

"Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji 
kryzysowej" o kwotę 87.041,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy 

w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 12 

ustawy o pomocy społecznej w związku z działaniem 4.7 wynikającym z programu "Za życiem".  

Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.269.2019.JJ z dnia 22 lipca 2019 roku. 

 

 Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85230 
"Pomoc w zakresie dożywiania" o kwotę 8.300,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 

zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" 

na lata 2019-2023, ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 

2018 roku (M.P. z 2018 roku poz. 1007). 

Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.248.2019.EC z dnia 12 lipca 2019 roku. 
 

 Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 855 "Rodzina", rozdział 85503 "Karta 

Dużej Rodziny" o kwotę 14,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z 

przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. 

Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.259.2019.HS z dnia 15 lipca 2019 roku. 

 
Sporządziła: Anna Śliwińska 

 

  
 

 

 
 

 

 


