
ZARZĄDZENIE Nr 58/2020 

BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI 

z dnia 31 lipca 2020 roku 

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 rok. 

 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity – Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz.869 z późniejszymi zmianami) zarządzam, 

co następuje: 

 
 

§ 1 

 

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 15.984,00 zł, z tego: 

 -dochody bieżące 15.984,00 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 15.984,00 zł, z tego: 
 -wydatki bieżące 15.984,00 zł 

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

do niniejszego zarządzenia.      

 

§ 3 

 
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy 

strukturalnych i Funduszu Spójności - określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

 

 

§ 4 
 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych odrębnymi ustawami określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 5 

 
Po dokonaniu zmian plan budżetu wynosi: 

 1. Po stronie dochodów    38.771.327,77 zł 
 dochody bieżące:           38.230.503,77 zł 
 dochody majątkowe:               540.824,00 zł 
 
 2. Po stronie wydatków    41.771.395,90 zł 
 wydatki bieżące:           37.041.051,22 zł 
 wydatki majątkowe:            4.730.344,68 zł 
 

§ 6 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



UZASADNIENIE 

 

 Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 750 "Administracja publiczna", 

rozdział 75056 "Spis powszechny i inne" o kwotę 22.555,00 zł z przeznaczeniem na 

przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku, na podstawie ustawy z dnia 31 

lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728). 
Pismo Urzędu Statystycznego nr WRO-WE.577.1.2020.34 z dnia 17 lipca 2020 roku. 

 

 Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dziale 752 "Obrona narodowa", rozdział 

75212 "Pozostałe wydatki obronne" o kwotę 300,00 zł, na podstawie pisma Wojewody 

Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.66.2020.KSz z dnia 17 marca 2020 roku - korekta dotacji 
wynikająca z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 14 lutego 2020 roku - ustawa 

budżetowa na 2020 rok. 

 

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

ogólne i celowe" o kwotę 1.000,00 zł rozwiązując rezerwę celową przeznaczoną na 

przygotowanie projektów technicznych, kosztorysów oraz wydatków związanych z nadzorem 
prac remontowych i inwestycyjnych, jednocześnie zwiększając o tę kwotę plan  wydatków w 

dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90001 "Gospodarka 

ściekowa i ochrona wód" z przeznaczeniem na wykonanie kosztorysu na odwodnienie, 

odkrzaczenie i oczyszczenie zbiornika wodnego znajdującego się na działce nr 520/2 w 

Uboczu. 
 

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

85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 13.961,00 zł z przeznaczeniem na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na 

wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w 

pełnym wymiarze czasy pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2020 roku. 
Pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 lipca 2020 roku, nr FB-BP.3111.240.2020.HS. 

 

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

85230 "Pomoc w zakresie dożywiania" o kwotę 52.200,00 z. Korekta planu na podstawie pisma 

Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.220.2020.GF z dnia 16 lipca 2020 roku. 
 

Pozostałe zmiany dotyczą przemieszczeń w planie dochodów i wydatków między paragrafami 

w ramach tego samego działu i rozdziału. 

 

Sporządził: Marek Kurec 

 
 

 

 

 


