
ZARZĄDZENIE Nr 92/2019 

BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI 

z dnia 23 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 11.900,00 zł, z tego: 

 -dochody bieżące 11.900,00 zł 

2. Szczegółowy podział dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik Nr 1 

do niniejszego zarządzenia.  
§ 2 

 

1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 11.900,00 zł, z tego: 

 -wydatki bieżące 11.900,00 zł 

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

§ 3 

 

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych odrębnymi ustawami określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

 
§ 4 

 

Wykaz zadań  inwestycyjnych z uwzględnieniem zmian w planie wydatków określa załącznik 

nr 4 do niniejszego zarządzenia. 

 
§ 5 

 

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy 

strukturalnych i Funduszu Spójności - określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 

 

§ 6 
 

Po dokonaniu zmian plan budżetu wynosi: 

 1. Po stronie dochodów    39.748.520,47 zł 
 dochody bieżące:           32.744.022,38 zł 
 dochody majątkowe:            7.004.498,09 zł 
 

 2. Po stronie wydatków    44.669.847,80 zł 
 wydatki bieżące:           31.169.172,93 zł 
 wydatki majątkowe:          13.500.674,87 zł 
 

§ 7 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 
 

 

 

 

 
 



UZASADNIENIE 

 

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

85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 

społecznej" o kwotę 8.100,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie 
zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych. 

Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.375.2019.MS z dnia 19 września 2019 roku. 

 

 Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 
85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe" o kwotę 20.000,00 zł. Środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków 

okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. 

Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.381.2019.MS zadnia 23 września 2019 roku. 

  

 Dokonuje się przemieszczeń w planie wydatków (między paragrafami - środków 
przeznaczonych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 

1 pkt 2 i 3) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90001 

"Gospodarka ściekowa i ochrona wód" o kwotę 643.594,29 zł - dotyczy zadania 

pn. "Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim wraz z budową otwartej 

komory fermentacyjnej". 
 

Pozostałe zmiany dotyczą przemieszczeń w planie wydatków między paragrafami w ramach 

tego samego działu i rozdziału. 

 

Sporządził: Marek Kurec 

 
 

 

 

 

 
 

 

 


