
 

UCHWAŁA NR XLIV/213/18 
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI 

z dnia 30 stycznia 2018 roku 
 

w sprawie: zmiany budżetu na 2018 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 2017 roku, poz. 2077), 
uchwala się, co następuje: 

§ 1 

 

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.027.429,58 zł, z tego: 

 -zwiększa się dochody bieżące o kwotę 593.916,23 zł 
 -zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 433.513,35 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 1.191.555,25 zł, z tego: 
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 628.453,84 zł 

 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 563.101,41 zł 

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

do niniejszej uchwały. 

§ 3 
 

Wykaz zadań  inwestycyjnych z uwzględnieniem zmian w planie wydatków określa załącznik 

nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 4 

 

Niedobór budżetowy w wysokości 164.125,67 zł zostanie sfinansowany z nadwyżki z lat 
ubiegłych - załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.  

 

§ 5 

 

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności - określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 

 

§ 6 

 

Po dokonaniu zmian plan budżetu wynosi: 

• 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 
 

§ 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 710 "Działalność usługowa", rozdział 71004 

"Plany zagospodarowania przestrzennego" o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na 

kontynuację projektu pn. "Szkoła świadomego planowania przestrzennego - partnerska 
współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych". 

 

 Zwiększa się plan dochodów w dziale 750 "Administracja publiczna", rozdział 75023 

"Urzędy gmin" o kwotę 424.437,28 zł oraz plan wydatków w tym dziale o kwotę 520.337,96 zł 

z przeznaczeniem na kontynuację projektu pn. Rozwój e-usług publicznych szansą dla Gminy 
Gryfów Śląski". 

 

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

80195 "Pozostała działalność" o kwotę 594.492,30 zł z przeznaczeniem na realizację projektu 

pn. "Szkoły przyszłości - rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Gryfów Śląski". 

Projekt będzie realizowany w Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim i w Uboczu.  
 

 Zwiększa się plan dochodów w dziale 901 "Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska", rozdział 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" o kwotę 8.500,00 zł oraz  

plan wydatków w tym dziale o kwotę 15.189,99 zł tytułem przemieszczeń w budżecie projektu 

pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim". 
 

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

rozdział 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" o kwotę 53.535,00 zł z 

przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowych związanych z planowaną 

przebudową budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. 

 
Pozostałe zmiany dotyczą przemieszczeń w planie wydatków między paragrafami w ramach 

tego samego działu. 

 
Sporządziła: Anna Jankowska 
 

 


