
 

 

UCHWAŁA NR XLVI/228/18 
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI 

z dnia 22 marca 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. Dokonuje  się przemieszczeń w planie wydatków gminy o kwotę 66.647,96 zł, z tego: 

 - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 66.647,96 zł 

 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 66.647,96 zł 
2. Szczegółowy podział wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik nr 1 

do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 2 
 

Wykaz zadań  inwestycyjnych z uwzględnieniem zmian w planie wydatków określa załącznik 

nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 3 
 

Po dokonaniu zmian plan budżetu wynosi: 

• Po stronie dochodów             32.779.575,25 zł 
 -dochody bieżące        31.101.310,15 zł 
 -dochody majątkowe         1.678.265,10 zł 

 

• Po stronie wydatków             43.919.946,92 zł 
                                 - wydatki bieżące        29.405.464,04 zł 

- wydatki majątkowe       14.514.482,88 zł 
 
 

§ 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 

 

 
§ 5 

 

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 49.115,23 zł  przeznaczając środki na zwiększenie planu wydatków 
w tym samym dziale i rozdziale na zwiększenie planu realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi 

gminnej w m. Krzewie Wielkie cz. dz. nr 302 dr., 309 dr" zmniejsza jednocześnie plan 

wydatków w dziale 600 "Transport i łączność", rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne" o 

kwotę 42.039,38 zł korekta planu zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej - 

Osiedle Horyzont w Gryfowie Śląskim" oraz plan wydatków w rozdziale 75818 "Rezerwy ogólne 
i celowe" o kwotę 7.075,85 zł - rezerwa ogólna. 

 

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

publiczne gminne" o kwotę 10.707,01 zł przeznaczając środki na zwiększenie planu wydatków 

na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w Uboczu dz. nr 675 dr." zmniejszając 

jednocześnie plan wydatków w rozdziale 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" o kwotę 10.707,01 
zł - rezerwa ogólna. 

 

 Zwiększa się plan wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa", rozdział 75495 "Pozostała działalność" o kwotę 20.000,00 zł z 

przeznaczeniem na dotację dla Starostwa Powiatowego we Lwówku Śląskim - dofinansowanie 
zadania pn. "Budowa pralni do ubrań specjalistycznych Straży Pożarnych" jednocześnie plan 

wydatków w rozdziale 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" o kwotę 20.000,00 zł - rezerwa ogólna. 

 

 W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90015 

"Oświetlenie ulic, placów i dróg" dokonuje się przemieszczeń między planem wydatków 

majątkowych i bieżących  o kwotę 28.865,10 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa 
oświetlenia drogowego ul. Sikorskiego w Gryfowie Śląskim - etap II". 

 

Sporządziła: Anna Jankowska 
 

 


