
ZARZĄDZENIE Nr 64/2020 

BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI 

z dnia 26 sierpnia 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. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 120.414,64 zł, z tego: 

 -dochody bieżące 120.414,64 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 120.414,64 zł, z tego: 
 -wydatki bieżące 120.414,64 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 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 4 

 
Po dokonaniu zmian plan budżetu wynosi: 

 1. Po stronie dochodów    39.081.582,41 zł 
 dochody bieżące:           38.350.918,41 zł 
 dochody majątkowe:               730.664,00 zł 
 
 2. Po stronie wydatków    42.081.650,54 zł 
 wydatki bieżące:           37.161.465,86 zł 
 wydatki majątkowe:            4.920.184,68 zł 
 

§ 5 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



UZASADNIENIE 

 

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

75212 "Pozostałe wydatki obronne" o kwotę 300,00 zł na zadania związane z aktualizacją 

planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją treningów. 

Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.255.2020.MK z dnia 10 sierpnia 2020 roku. 
 

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

ogólne i celowe" o kwotę 5.793,00 zł rozwiązując rezerwę ogólną, jednocześnie zwiększa się 

o tę kwotę plan wydatków w dziale 901 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", 

rozdział 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" z przeznaczeniem na zadania 
pn. "Remont muru oporowego przy potoku Oldza w Gryfowie Śląskim" -plan po zmianach 

wynosi 35.793,00 zł. 

 

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

80153 "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" o kwotę 63.173,64 zł z przeznaczeniem na 
udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół 

w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu 

zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku 

szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub 

osoby fizyczne - art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 
roku o finansowaniu zadań oświatowych. 

Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.30.12.2020 z dnia 3 sierpnia 2020 roku. 

 

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

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

o kwotę 25.568,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. 

Pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 sierpnia 2020 roku, nr KO.ZFK.3146.10.13.2020. 

 

 Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 855 "Rodzina", rozdział 85513 

"Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 
rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające 

zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu 

i wypłacie zasiłków dla opiekunów" o kwotę 31.373,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie 

składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz 

zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych. 
Pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 sierpnia 2020 roku, nr FB-BP.3111.266.2020.MJ. 

 

Pozostałe zmiany dotyczą przemieszczeń w planie wydatków między paragrafami w ramach 

tego samego działu i rozdziału. 

 
Sporządził: Marek Kurec 

 

 

 

 

 


