
UCHWAŁA Nr XLIV/212/18 

RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI 

z dnia 30 stycznia 2018 roku 

 

 
w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfów Śląski - Uchwała z dnia 

28 grudnia 2017 roku nr XLIII/201/17. 

 

 

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 ze zmianami), art. 18 ust. 

2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 

roku, poz.1875), uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 
 

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały XLIII/201/17 Rady Miejskiej Gminy Gryfów 

Śląski z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Gryfów Śląski, który przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 

uchwały. 
 

2. Zmienia się treść załącznika nr 2 do Uchwały XLIII/201/17 Rady Miejskiej Gminy Gryfów 

Śląski z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Gryfów Śląski, który przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

 
3. Zmienia się treść załącznika nr 3 do Uchwały XLIII/201/17 Rady Miejskiej Gminy Gryfów 

Śląski z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Gryfów Śląski, który przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej 

uchwały. 

 
§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 

 

§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

1. W wieloletniej prognozie finansowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały 

dostosowano wielkości dochodów i wydatków do kwot wynikających ze zmiany dokonanej w 

budżecie na 2018 rok. 
Po wprowadzeniu zmian w budżecie na 2018 rok, podstawowe wielkości ujęte w wieloletniej 

prognozie finansowej przedstawiają się następująco: 

 

• Po stronie dochodów                      32.768.821,25 zł 

 -dochody bieżące                  31.090.556,15 zł 

 -dochody majątkowe               1.678.265,10 zł 

 

• Po stronie wydatków                       42.909.192,92 zł 

  - wydatki bieżące   29.344.309,97 zł 

   - wydatki majątkowe             13.564.882,95 zł 

 

2. Wykaz przedsięwzięć po zmianach: 
 

 1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim - łączne nakłady finansowe 

9.386.841,53 zł - realizacja w latach 2015-2019, 

 2. Poprawa dostępu do usługi opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez budowę żłobka w 

Gryfowie Śląskim - łączne nakłady finansowe 4.912.575,37 zł - realizacja w latach 
2016-2018, 

 3. Rozwój e-usług publicznych szansą dla Gminy Gryfów Śląski - łączne nakłady 

finansowe 1.267.517,33 zł - realizacja w latach 2016-2018,   

 4. Wspólna realizacja zadania komunalnego polegającego na wykonaniu inwestycji pn. 

"Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z 

prowadzonym systemem wykorzystywania odpadów pochodzenia biologicznego w 
Lubaniu" - łączne nakłady finansowe 650.000,00 zł - realizacja w latach 2015-2020,

  

 5.  Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej w Młyńsku - łączne nakłady finansowe 

1.405.396,92, realizacja w latach 2016-2018,  

 6. Innowacyjna edukacja przedszkolna - z językiem angielskim i multimediami Za Pan 
Brat - łączne nakłady finansowe 218.386,40 zł - realizacja w latach 2017-2018 

 7. Budowa nowych linii i punktów oświetlenia drogowego w systemie zaprojektuj i 

wybuduj oraz modernizacja oświetlenia w Gminie Gryfów Śląski wraz z 

zapewnieniem finansowania  - łączne nakłady finansowe 4.493.934,25, realizacja w 

latach 2018-2030. 

 8.  Szkoły przyszłości - rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Gryfów 
Śląski  - łączne nakłady finansowe 836.889,60, realizacja w latach 2018-2019.

  

 

 

  
 

 

 

 


