
 
 

ZARZĄDZENIE Nr 49 A/2009 
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI 

z dnia 30 czerwca 2009 roku 
 
 
 
 
  w sprawie: zmian w budŜecie gminy i miasta na 2009 rok. 
 
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) i art. 188 us 
t.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  120.000,00 zł 
 

   Rozdział 85295 „Pozostała działalność”       o kwotę  120.000,00 zł 
 § 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa  

  na realizację zadań bieŜących gmin”      o kwotę  120.000,00 zł 
 
Dziale 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”    o kwotę  17.397,00 zł 
 

   Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”       o kwotę  17.397,00 zł 
 § 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa  

  na realizację zadań bieŜących gmin”       o kwotę  17.397,00 zł 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę137.397,00 zł 

 
 

 
§ 2 

 
Zwiększa się wydatki w: 
 
 
Dziale 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”            o kwotę 160,02 zł 
 

   Rozdział 01095 „Pozostała działalność”             o kwotę  160,02 zł 
 § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”             o kwotę  160,02 zł 
 
 
 



 
 
Dziale 751 „URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA  
ORAZ SĄDOWNICTWA”             o kwotę 534,67 zł 

 

   Rozdział 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego”   o kwotę 534,67 zł 
 § 4120 „Składki na Fundusz Pracy”     o kwotę   47,54 zł 
 § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”     o kwotę 326,00 zł 
 § 4740 „Zakup materiałów papierniczych do sprzętu  

   drukarskiego i urządzeń kserograficznych”   o kwotę 156,13 zł 
 § 4750 „Zakup akcesoriów komputerowych,  

  w tym programów i licencji”     o kwotę     5,00 zł 
 
Dziale 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”        o kwotę  5.736,00 zł 
 

   Rozdział 80104 „Przedszkola”            o kwotę  5.736,00 zł 
 § 4260 „Zakup energii”            o kwotę  5.736,00 zł 
 
Dziale 852 „POMOC SPOŁECZNA”              o kwotę  120.000,00 zł 
 

   Rozdział 85295 „Pozostała działalność”       o kwotę  120.000,00 zł 
 § 3110 „Świadczenia społeczne”        o kwotę  120.000,00 zł 
 
Dziale 851 „OCHRONA ZDROWIA”         o kwotę  4.100,00 zł 
 

   Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”         o kwotę  4.100,00 zł 
 § 4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne”         o kwotę  2.150,00 zł 
 § 4120 „Składki na Fundusz Pracy”          o kwotę     250,00 zł 
 § 4260 „Zakup energii”            o kwotę  1.400,00 zł 
 § 4430 „RóŜne opłaty i składki”           o kwotę     300,00 zł 
 
Dziale 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”    o kwotę  17.397,00 zł 
 

   Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”       o kwotę  17.397,00 zł 
 § 3260 „Inne formy pomocy dla uczniów”       o kwotę  17.397,00 zł 
 
Dziale 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA IU OCHRONA ŚROD.”  o kwotę 10.000,00 zł 
 

   Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”     o kwotę  10.000,00 zł 
 § 4300 „Zakup usług pozostałych”        o kwotę  10.000,00 zł 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 157.927,69 zł 

 
 
 

§ 3 
 
 

Zmniejsza się wydatki w: 
 
 
Dziale 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”            o kwotę 160,02 zł 
 

   Rozdział 01095 „Pozostała działalność”             o kwotę  160,02 zł 
 § 4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne”            o kwotę  160,02 zł 
 
 
 
 



 
Dziale 751 „URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA  
ORAZ SĄDOWNICTWA”             o kwotę 534,67 zł 

 

   Rozdział 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego”   o kwotę 534,67 zł 
 § 4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne”    o kwotę   61,32 zł 
 § 4210 „Zakup materiałów i wyposaŜenia”    o kwotę 428,34 zł 
 § 4300 „Zakup usług pozostałych”     o kwotę   38,17 zł 
 § 4410 „PodróŜe słuŜbowe krajowe”     o kwotę     6,84 zł 
 
Dziale 758 „RÓśNE ROZLICZENIA”                                             o kwotę 10.000,00 zł 
 

   Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”         o kwotę 10.000,00 zł 
§ 4810 „Rezerwy”            o kwotę 10.000,00 zł  

 
Dziale 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”        o kwotę  5.736,00 zł 
 

   Rozdział 80104 „Przedszkola”            o kwotę  5.736,00 zł 
 § 3020 „Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane  

   do wynagrodzeń”           o kwotę  2.043,00 zł 
 § 4140 „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji  

   Osób Niepełnosprawnych”         o kwotę  3.693,00 zł 
 
Dziale 851 „OCHRONA ZDROWIA”         o kwotę  4.100,00 zł 
 

   Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”         o kwotę  4.100,00 zł 
 § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”         o kwotę  3.000,00 zł 
 § 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług  

  telekomunikacyjnych telefonii komórkowej”       o kwotę     800,00 zł 
 § 4410 „PodróŜe słuŜbowe krajowe”         o kwotę     300,00 zł 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Ogółem zmniejszenie wydatków o kwotę 20.530,69  zł 

 
 
 

§ 4 
 
 
   Po dokonaniu zmian plan budŜetu wynosi: 
 

� Po stronie dochodów   -   21.529.381,70 zł 
� Po stronie wydatków   -   24.557.197,19 zł 

 
 
 

§ 5 
  
 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE 

 
 
 

Zmniejsza się plan wydatków w dziale 758 „RóŜne rozliczenia”, rozdział 75818 
„Rezerwy ogólne i celowe” – rezerwa ogólna o kwotę 10.000,00 zł zwiększając plan 
wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90004  
„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” z przeznaczeniem na sfinansowanie prac 
związanych z wykaszaniem terenów zielonych. 
 
 Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 
85295 „Pozostała działalność” o kwotę 120.000,00 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 doŜywianie” (Dz. U. nr 267 poz. 2259 z późn. zm.) Pismo Wojewody 
Dolnośląskiego nr PS-III-3050-67/09 z dnia 9 czerwca 2009 roku. 
 
 Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 854 „Edukacyjna opieka 
wychowawcza”, rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” o kwotę 17.397,00 zł z 
przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w 
roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie I 
gimnazjum –zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 roku 
w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku „Wyprawka szkolna”. 
(Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr KO-WO-0341/24B/2009 z dnia 16 czerwca 2009 
roku). 
 

Pozostałe zmiany dotyczą przemieszczeń w planie wydatków w ramach tego samego 
działu.  
 
Sporządził: Anna Jankowska 

 
 
 
 


