
 

 
UCHWAŁA Nr XXIII/122/12 

RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI 
z dnia 30 pażdziernika  2012 roku 

 
w sprawie: zmiany budżetu na 2012 rok 

 
Na podst.art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym / tekst jednolity – Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 – ze zmianami / oraz art. 
211 i art. 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 
poz.1240 ze zmianami) uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Zwiększa się dochody w : 
 
 

Dziale 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”          o kwotę  5.000,00 zł 
 

   Rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”          o kwotę   5.000,00 zł 
 § 2710 „Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 
                        między  jednostkami samorz. terytorialnego 
                        na dofinansowanie własnych zadań bieżących”          o kwotę 5.000,00 zł 
 
Dziale 756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH 
  I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH 
  OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI 
   ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”         o kwotę 31.000,00 zł 
 

   Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 
   jednostek samorządu terytorialnego na 
    podstawie ustaw”            o kwotę  31.000,00 zł 
 § 0480 „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu”      o kwotę  31.000,00 zł 
 
Dziale 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”         o kwotę 99.684,43 zł 
 

   Rozdział 80110 „Gimnazja”               o kwotę  2.164,00 zł 
§ 0750 „Dochody z najmu i dzierżawy składników  

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych oraz innych umów  
o podobnym charakterze”              o kwotę  2.164,00 zł 

 

   Rozdział 80178 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”         o kwotę  97.520,43 zł 
§ 0580 „Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych 
    i innych jednostek organizacyjnych”          o kwotę  97.520,43 zł 

 
Dziale 851 „OCHRONA ZDROWIA”         o kwotę  50.603,50 zł 
 

   Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”               o kwotę  603,50 zł 
§ 6207 „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych  

  z udziałem środków europejskich oraz środków, 
  o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 
  pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach  
  budżetu środków europejskich”                         o kwotę  603,50 zł 

 
      Rozdział 85195 „Pozostała działalność”           o kwotę  50.000,00 zł 

§ 0580 „Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych 
    i innych jednostek organizacyjnych”          o kwotę  50.000,00 zł 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 186.287,93 zł 



§ 2 
 
Zmniejsza się dochody w: 
 
Dziale 851 „OCHRONA ZDROWIA”              o kwotę  603,50 zł 
 

   Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”               o kwotę  603,50 zł 
§ 2007 „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych  

  z udziałem środków europejskich oraz środków, 
  o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 
  pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach  
  budżetu środków europejskich”                         o kwotę  603,50 zł 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Ogółem zmniejszenie dochodów o kwotę 603,50 zł 

 
 

§ 3 
 

Zwiększa się wydatki w: 
 
 
Dziale 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”           o kwotę 5.000,00 zł 
 

   Rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”           o kwotę  5.000,00 zł 
            § 4300 „Zakup usług pozostałych”            o kwotę  5.000,00 zł 
 
Dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA”              o kwotę 110.000 ,00 zł 
 

    Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”          o kwotę  110.000,00 zł 
          § 4530 „Podatek od towarów i usług ( VAT )”                             o kwotę  110.000,00 zł 
 
Dziale 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”       o kwotę 340.875,00 zł 
 

   Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”          o kwotę  117.202,00 zł 
 § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”                       o kwotę    93.000,00 zł 

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”                           o kwotę    10.000,00 zł 
§ 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  
   socjalnych”            o kwotę    14.202,00 zł 

 

   Rozdział 80104 „Przedszkola”           o kwotę  114.200,00 zł 
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”       o kwotę  102.100,00 zł 
§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”          o kwotę  12.100,00 zł 

 

   Rozdział 80110 ”Gimnazja”           o kwotę  109.473,00 zł 
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”         o kwotę  88.500,00 zł 
§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”          o kwotę  17.000,00 zł 
§ 4270 „Zakup usług remontowych”                    o kwotę    2.164,00 zł 
§ 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  
   socjalnych”              o kwotę    1.809,00 zł 

 
Dziale 851 „OCHRONA ZDROWIA”       o kwotę  193.520,43 zł 
 

   Rozdział 85195 „Pozostała działalność”         o kwotę  193.520,43 zł 
 § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”      o kwotę  193.520,43 zł 
 
 

 Dziale 854”EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”               o kwotę  12.457,00 zł 
 

   Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”             o kwotę 12.457,00 zł 
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”          o kwotę   9.042,00 zł 
§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”           o kwotę   2.650,00 zł 
§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”            o kwotę      200,00 zł 
§ 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  
   socjalnych”               o kwotę      565,00 zł 



Dziale 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA  
I OCHRONA ŚRODOWISKA”        o kwotę  29.342,00 zł 

 

   Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”        o kwotę   26.342,00 zł 
 § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”              o kwotę  26.342,00 zł 
 
    Rozdział 90078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”                    o kwotę   3.000,00 zł 
          § 4270 „Zakup usług remontowych”                                            o kwotę   3.000,00 zł 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 691.194,43 zł 

 
§ 4 

 
Zmniejsza się wydatki w: 
 
 
Dziale 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”           o kwotę 3.000,00 zł 
 

   Rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”           o kwotę  3.000,00 zł 
      § 4270 „Zakup usług remontowych”                                                o kwotę   3.000,00 zł 
 
     Dziale 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”           o kwotę 6.542,00 zł 
 

   Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”              o kwotę  6.542,00 zł 
 § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”            o kwotę  6.542,00 zł 
 
Dziale 852 „POMPC SPOŁECZNA”                 o kwotę  15.000,00 zł 
 

   Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”          o kwotę  15.000,00 zł 
§ 4010 „ Wynagrodzenia osobowe pracowników”         o kwotę  15.000,00 zł 

 
Dziale 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA  

I OCHRONA ŚRODOWISKA”        o kwotę  26.342,00 zł 
 

   Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”        o kwotę   26.342,00 zł 
 § 4430 „Różne opłaty i składki”                                                 o kwotę   26.342,00 zł 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Ogółem zmniejszenie wydatków o kwotę 50.884,00 zł 
 
 

§ 5 
 

Po dokonaniu zmian plan budżetu wynosi: 
 

 Po stronie dochodów   26.268.390,14 zł 
-dochody bieżące:         24.521.786,64 zł 

   -dochody majątkowe:           1.746.603,50 zł 

 Po stronie wydatków    25.368.254,94 zł 
-wydatki bieżące:        23.637.991,21 zł 
-wydatki majątkowe:          1.730.263,73 zł 

 
§ 6 

 
Wykaz zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem zmian w planie wydatków stanowi załącznik 
nr1 do niniejszej uchwały. 
 

 
 
 
 
 



 
§ 7 

 
 
Niedobór budżetowy w wysokości 454.626,00 zł zostanie pokryty z wolnych środków z lat 
ubiegłych. 

 
§ 8 

 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 
 
 

§ 9 
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 
 

 
Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 

60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” o kwotę 5.000,00 zł tyt. dotacji na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych przekazanych przez Miasto Chojnów. 

 
Zwiększa się plan dochodów w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem”, rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” o kwotę 31.000,00 zł i zwiększając 
o tę kwotę plan wydatków w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85195 „Pozostała 
działalność” z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przychodni zdrowia, w której 
będzie funkcjonowała poradnia przeciwalkoholowa. Wydatki na budowę przychodni zdrowia 
zostały zakwalifikowanie do rozdziału 85195 „Pozostała działalność”. 

 
Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, 

rozdział 80110 ”Gimnazja” o kwotę 2.164,00 zł, -środki pochodzą z wynajmu pomieszczeń 
szkolnych, które przeznacza się na remont sali gimnastycznej przy ulicy Uczniowskiej. 

 
Zwiększa się plan dochodów w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80178 

„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” o kwotę 97.520,43 zł –kara otrzymana od  firmy 
Pro-Bud ze Strzelina  za  niedotrzymanie warunków umowy. Środki te zostały przeznaczone 
na zwiększenie planu wydatków w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85195 „Pozostała 
działalność” na dofinansowanie budowy przychodni zdrowia. 

 
Zwiększa się plan dochodów w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85195 

„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” o kwotę 50.000,00 zł –środki pochodzą z 
zatrzymanego wadium firmy Geo-Kard z Warszawy, zgodnie z ustawą prawo zamówień 
publicznych. Środki te zostały przeznaczone na zwiększenie planu wydatków w dziale 851 
„Ochrona zdrowia”, rozdział 85195 „Pozostała działalność” na dofinansowanie budowy 
przychodni zdrowia. 

 
Zwiększa się plan wydatków w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 

70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 110.000,00 zł z przeznaczeniem 
na zapłatę należnego podatku od towarów i usług (VAT). 

 
Zwiększa się plan i wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz w dziale 854 

„Edukacyjna opieka wychowawcza” tyt. zabezpieczenia środków na funkcjonowanie 
placówek oświatowych.  Na zwiększenie  planu wydatków w tych działach przeznaczono  
wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 344.626,00 zł oraz dokonano przemieszczeń w planie 
wydatków. 
 
Pozostały zmiany dotyczą przemieszczeń w planie wydatków. 

 
Sporządziła: Anna Jankowska 
 


