
ZARZĄDZENIE Nr 78/2008
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

z dnia 30 czerwca 2008 roku

  w sprawie: zmian w budŜecie gminy i miasta na 2008 rok.

Na podstawie art. 30 ustęp 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591) i art. 188
ust.1 pkt. 1 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr
249, poz.2104 ze zmianami).

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
zarządza, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody w:

Dziale 852 „POMOC SPOŁECZNA”                                              o kwotę  39.100,00 zł

   Rozdział 85295 „Pozostała działalność”    o kwotę  39.100,00 zł
§ 2030 „Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na

  realizację własnych zadań bieŜących gmin ”    o kwotę  39.100,00 zł
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę  39.100,00 zł

§ 2

Zwiększa się wydatki w:

Dziale 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”                                    o kwotę  1.013,64 zł

   Rozdział 01095 „Pozostała działalność”      o kwotę  1.013,64 zł
§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”      o kwotę     861,67 zł
§ 4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne      o kwotę     130,86 zł
§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”      o kwotę       21,11 zł

Dziale 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”                                       o kwotę  4.000,00 zł

   Rozdział 60016 Drogi publiczne, gminne”      o kwotę  4.000,00 zł
§ 4170 „Wynagrodzenie bezosobowe”      o kwotę  4.000,00 zł

Dziale 852 „POMOC SPOŁECZNA”                                              o kwotę  39.100,00 zł

   Rozdział 85295 „Pozostała działalność”   o kwotę  39.100,00 zł
§ 3110 „Świadczenia społeczne”   o kwotę  39.100,00 zł

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 44.113,64 zł



§ 3

Zmniejsza się wydatki w:

Dziale 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”                                    o kwotę  1.013,64 zł

   Rozdział 01095 „Pozostała działalność”      o kwotę  1.013,64 zł
§ 4300 „Zakup usług pozostałych”      o kwotę  1.013,64 zł

Dziale 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”                                       o kwotę  4.000,00 zł

   Rozdział 60016 Drogi publiczne, gminne”      o kwotę  4.000,00 zł
§ 4270 „Zakup usług remontowych”      o kwotę  4.000,00 zł

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ogółem zmniejszenie wydatków o kwotę 5.013,64 zł

§ 4

   Po dokonaniu zmian plan budŜetu wynosi:

� Po stronie dochodów   -   20.525.778,77 zł
� Po stronie wydatków   -   25.912.205,77 zł

§ 5

   Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.



UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział
85295 „Pozostała działalność” o kwotę 39.100,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie
realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”, o którym
mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego
„Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” (Dz. U. nr 267 poz. 2259). (Pismo Wojewody
Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-103/08 z dnia 25 czerwca 2008 roku).

Pozostałe zmiany dotyczą przemieszczeń w planie wydatków między rozdziałami i
paragrafami w ramach tego samego działu.

Sporządziła: Anna Jankowska


