
ZARZĄDZENIE Nr 87/2019 

BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI 

z dnia 9 września 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 z późniejszymi zmianami) 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 98.718,00 zł, z tego: 

 -dochody bieżące 98.718,00 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 98.718,00 zł, z tego: 
 -wydatki bieżące 98.718,00 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    39.760.420,47 zł 
 dochody bieżące:          32.755.922,38 zł 
 dochody majątkowe:            7.004.498,09 zł 
 
 2. Po stronie wydatków    44.681.747,80 zł 
 wydatki bieżące:          31.181.072,93 zł 
 wydatki majątkowe:          13.500.674,87 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 2.202,00 zł rozwiązując rezerwę ogólną, jednocześnie zwiększając o tę 

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

90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" z przeznaczeniem na usunięcie awarii na obwodzie 
oświetleniowym na ulicy Lwowskiej w Gryfowie Śląskim. 

 

 Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 751 "Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa", rozdział 75108 "Wybory do 

Sejmu i Senatu" o kwotę 14.350,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków 
związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu 

Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 

13 października 2019 roku. 

Pismo Krajowego Biura Wyborczego z dnia 16 sierpnia 2019 roku, nr DJG 801-1/19. 

 

 Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85219 
"Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 1.012,00 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.MS z dnia 29 sierpnia 2019 roku.  

 
 Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 854 "Edukacyjna opieka 

wychowawcza", rozdział 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" 

o kwotę 356,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów 

edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku 

"Wyprawka szkolna". 

Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.47.5.2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku. 
 

 Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 855 "Rodzina", rozdział 85504 

"Wspieranie rodziny" o kwotę 83.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia "Dobry 

start", jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. 

Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.336.2019.MS z dnia 27 sierpnia 2019 roku. 
 

Pozostałe zmiany dotyczą przemieszczeń w planie wydatków między paragrafami w ramach 

tego samego działu. 

 

Sporządził: Marek Kurec 

 

  
 

 

 

 

 

 


