
ZARZĄDZENIE Nr 69/2020 

BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI 

z dnia 10 września 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 10.665,00 zł, z tego: 

 -dochody bieżące 10.665,00 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 10.665,00 zł, z tego: 
 -wydatki bieżące 10.665,00 zł 

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

do niniejszego zarządzenia.      

 

§ 3 

 
Wykaz zadań  inwestycyjnych z uwzględnieniem zmian w planie wydatków 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    39.070.917,41 zł 
 dochody bieżące:           38.340.253,41 zł 
 dochody majątkowe:               730.664,00 zł 
 

 2. Po stronie wydatków    42.070.985,54 zł 
 wydatki bieżące:           37.150.800,86 zł 
 wydatki majątkowe:            4.920.184,68 zł 
 

§ 6 
 

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 25.420,00 zł, rozwiązując rezerwę celową przeznaczoną na 

sfinansowanie wydatków związanych z inicjatywami lokalnymi, jednocześnie zwiększając plan 

wydatków w działach: 
*801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80195  "Pozostała działalność" o kwotę 3.185,00 zł 

z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia placu rekreacji i placu zabaw dla 

przedszkolaków przy budynku Szkoły Podstawowej w Rząsinach - wnioskodawca 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rząsiny.   

*855 "Rodzina", rozdział 85505 "Tworzenie i funkcjonowanie żłobków" o kwotę 1.500,00 zł 
z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięcia pn. "W Bajkowej Krainie czas miło 

płynie - zajęcia sensoryki (miejsce realizacji Żłobek Miejski Bajkowa Kraina)" - 

wnioskodawca Jolanta Mikiejciuk, Karolina Łowicka. 

*900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90095 "Pozostała 

działalność" o kwotę 13.085,00 zł, w tym: 

   *kwotę 4.625,00 zł przeznaczono na doposażenie placu zabaw i siłowni 
zewnętrznej w Wieży" - wnioskodawca Renata Adamska, Zbigniew 

Mielańczuk, Aneta Pałkowska, 

   *kwotę 5.000,00 zł, przeznaczono na budowę wiaty przy domku działkowca 

Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Na Horyzoncie" - wnioskodawca 

Stowarzyszenie Polski Związek Działkowy - Rodzinny Ogród Działkowy 
"Na Horyzoncie" w Gryfowie Śląskim,  

   *kwotę 3.460,00 zł przeznaczono na zakup bramy i drzwi na potrzeby 

Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Sielanka"- wnioskodawca Stowarzyszenie 

Polski Związek Działkowy - Rodzinny Ogród Działkowy "Sielanka".  

*921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", rozdział 92109 "Domy i ośrodki kultury 

świetlice i kluby" o kwotę 2.375,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie monitoringu 
placu zabaw i świetlicy wiejskiej w Krzewiu Wielkim - wnioskodawca Stowarzyszenie 

Rozwoju Sołectwa KRZEW - Krzewie Wielkie. 

*926 "Kultura fizyczna", rozdział 92601 "Obiekty sportowe" o kwotę 5.275,00 zł 

z przeznaczeniem na wyposażenie boiska sportowego w konieczną infrastrukturę 

(piłkochwyt) - wnioskodawca Ludowy Klub Sportowy "ZRYW" Ubocze. 
 

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

85230 "Pomoc w zakresie dożywiania" o kwotę 12.000,00 zł- korekta planu. 

Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.298.2020.MJ z dnia 9 września 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 1.335,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów 

edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 

niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych 

i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. 
Pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 1 września 2020 roku, nr KO.ZFK.3146.37.5.2020. 

 

 Dokonuje się przemieszczeń w planie wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami 

w ramach tego samego działu, rozdziału i paragrafu (tj. 900/90001/6050) o kwotę 

470.630,00 zł z zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - ulica 

Oldzańska w Gryfowie Śląskim" na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i 
wodociągowej - ulica Wojska Polskiego w Gryfowie Śląskim". 

 

Pozostałe zmiany dotyczą przemieszczeń w planie wydatków między paragrafami w ramach 

tego samego działu. 

 
Sporządził: Marek Kurec 

 

 


