
 

UCHWAŁA NR XLII/197/17 
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI 

z dnia 27 listopada 2017 roku 
 

w sprawie: zmiany budżetu na 2017 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 2017 roku, poz. 1875) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z 27 

sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870), 

uchwala się, co następuje: 

§ 1 
 

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 5.264,60 zł, z tego: 

 -zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.264,60 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 42.367,20 zł, z tego: 

 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 31.764,60 zł 

 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10.602,60 zł 

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

§ 3 

 

Dokonuje się przemieszczeń w przychodach budżetu o kwotę 2.000.000,00 zł, zmniejszając 

o tę kwotę paragraf 952 oraz zwiększa się przychody budżetu o kwotę 37.102,60 zł 
tytułem  nadwyżki z lat ubiegłych-załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

§ 4 

 

Wykaz zadań  inwestycyjnych z uwzględnieniem zmian w planie wydatków określa załącznik 

nr 4 do niniejszej uchwały. 
§ 5 

 

Po dokonaniu zmian plan budżetu wynosi: 

 Po stronie dochodów         34.728.138,49 zł 
 -dochody bieżące   30.959.487,99 zł 

 -dochody majątkowe    3.768.650,50 zł 
 

 Po stronie wydatków         39.705.743,39 zł 
  - wydatki bieżące   29.169.533,15 zł 

-wydatki majątkowe  10.536.210,24 zł 
 

§ 6 

 
Ustala się limity zobowiązań z tytułu emitowania papierów wartościowych do wysokości 

11.500.000,00 zł. 

§ 7 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 
 

§ 8 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 



 

UZASADNIENIE 

 

 Zwiększa się plan wydatków w dziale 600 "Transport i łączność", rozdział 60016 "Drogi 

publiczne gminne" o kwotę 10.602,60 zł tytułem zwiększenia zakresu robót budowlanych - 

Przebudowa parkingu Plac Kościelny w Gryfowie Śląskim 
 

 Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa", 

rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 3.264,60 zł tytułem 

otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie (Ubocze 300) 

 
 Dokonuje się przemieszczeń w planie dochodów i wydatków w dziale 710 "Działalność 

usługowa", rozdział 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego" o kwotę 28.000,00 zł - 

zmiana wynika z konieczności zastosowania właściwego paragrafu dotyczącego projektu 

pn. "Szkoła świadomego planowania przestrzennego - partnerska współpraca samorządu, 

projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych". 

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

80110 "Gimnazja" o kwotę 2.000,00 zł tytułem wynajmu pomieszczeń w budynku Gimnazjum. 

 

Zwiększa się plan wydatków w dziale 855 "Rodzina", 85508 "Rodziny zastępcze" o kwotę 

26.500,00 zł z na pokrycie wydatków związanych z przebywaniem dzieci w rodzinach 
zastępczych i w domach dziecka. 

 

Dokonuje się przemieszczeń w przychodach budżetu - wyłączenie kwoty obligacji 

z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów. 

Niedobór budżetu w kwocie 37.102,60 zł zostanie sfinansowany nadwyżką budżetową z lat 

ubiegłych. 
Ustala się prawidłowy limit zobowiązań z tytułu emitowania papierów wartościowych 

do wysokości 11.500.000,00 zł. 
 
Sporządziła: Anna Jankowska 
 

 


