
UCHWAŁA NR XIV/69/15 
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI 

z dnia 27 listopada 2015 roku 
 

 

w sprawie: zmiany budżetu na 2015 rok 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z 27 

sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z 

późniejszymi zmianami), uchwala się, co następuje: 

 

 
§ 1 

 

1 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 19.432,00 zł, z tego: 

 -dochody bieżące o kwotę 7.522,00 zł 

 -dochody majątkowe o kwotę 11.910,00 zł 

2 Szczegółowy podział dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik nr 1 
do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

1 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 262.304,12 zł, z tego: 
 -wydatki bieżące o kwotę 262.304,12 zł 

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

do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

 
Niedobór budżetowy w wysokości 242.872,12 zł zostanie sfinansowany z wolnych środków, o 

których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy –załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 4 
 

Po dokonaniu zmian plan budżetu wynosi: 

 

 Po stronie dochodów                 27.581.267,71 zł 
 -dochody bieżące                           24.896.165,58 zł 

 -dochody majątkowe                2.685.102,13 zł 

 

 Po stronie wydatków                 29.097.893,97 zł 
-wydatki bieżące                            23.193.262,18 zł 
-wydatki majątkowe                5.904.631,79 zł 
 

§ 5 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 

 

§  6 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 
 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

 

 Zmniejsza się plan wydatków w dziale 758 "Różne rozliczenia", rozdział 75818 "Rezerwy 
ogólne i celowe" o kwotę 208.177,88 zł  zmniejszając rezerwę celową na sfinansowanie 

dodatkowych wypłat wynagrodzeń w podległych jednostkach budżetowych (odprawy 

emerytalne, awanse zawodowe, zastępstwa, nagrody oraz dodatki jednorazowe. 

 

 Zwiększa się plan wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" o kwotę 
449.700,00 zł, w tym rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 311.500,00 zł, dział 80110 

"Gimnazja" o kwotę 115.000,00 zł, rozdział 80150 "Realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 

podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach 

zawodowych oraz szkołach artystycznych" o kwotę 23.200,00 zł z przeznaczeniem środków 

na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach oświatowych. 
 

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

80110 "Gimnazja" o kwotę 4.522,00 zł tytułem wpłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych 

i plan wydatków z przeznaczeniem na zakup okien. 

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

80195 "Pozostała działalność" o kwotę 3.000,00 zł tytułem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie programu zajęć tanecznych dla dzieci 

i młodzieży pn. "Dolnośląskie stokrotki". (Umowa nr DS-E/51/2015 z dnia 10.11.2015 r.). 

 

 Zwiększa się plan wydatków w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdział 
85401 "Świetlice szkolne" o kwotę 1.350,00 zł z przeznaczeniem środków na zwiększenie 

wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach oświatowych. 
 

 Zwiększa się plan dochodów w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", 

rozdział 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" o kwotę 11.910,00 zł i plan 
wydatków w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdział 70005 "Gospodarka gruntami 

i nieruchomościami" tytułem pomocy finansowej Województwa Dolnośląskiego w ramach 

konkursu "Odnowa Dolnośląskie Wsi" przeznaczonej na realizację zadania publicznego 

pod tytułem "Doposażenie placów zabaw w gminie Gryfów Śląski".  
 
 
Sporządziła: Anna Jankowska 

 

 


