
 

UCHWAŁA NR XLVII/232/18 
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI 

z dnia 20 kwietnia 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 403.341,71 zł, z tego: 

 -zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.541,71 zł 
 -zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 400.800,00 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 403.341,71 zł, z tego: 

 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 111.541,71 zł 

 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 291.800,00 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 

 

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty Gminy i 

Miasta Gryfów Śląski określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

 
§ 5 

 

Po dokonaniu zmian plan budżetu wynosi: 

 Po stronie dochodów      33.185.693,96 zł 
 -dochody bieżące   31.106.628,86 zł 

 -dochody majątkowe    2.079.065,10 zł 
 

 Po stronie wydatków   44.326.065,63 zł 

                            -wydatki bieżące   29.519.782,75 zł 
-wydatki majątkowe  14.806.282,88 zł 
 

§ 6 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 

 
§ 7 

 

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 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w tym dziale - zadanie pn. "Przebudowa drogi 

ul. Nad Stawami dz. nr 83 i dr, 85 dr w Gryfowie Śląskim". 

 

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

60017 "Drogi wewnętrzne" o kwotę 100.800,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych w Uboczu tytułem otrzymania dotacji celowej z budżetu 

Województwa Dolnośląskiego - Uchwała Nr XLV/1529/18 Sejmiku Województwa 

Dolnośląskiego z dnia 22 marca 2018 roku. 

 

 Zwiększa się plan dochodów w dziale 600 "Transport i łączność", rozdział 60078 

"Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" o kwotę 300.000,00 zł (promesa Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018 roku) i plan wydatków w tym dziale o 

kwotę 421.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi ul. Nad Stawami dz. nr 83 i dr, 

85 dr w Gryfowie Śląskim. Kwota 121.000,00 zł w planie wydatków została przeniesiona z 

rozdziału 60016 "Drogi publiczne gminne" z zadania "Przebudowa drogi ul. Nad Stawami dz. 

nr 83 i dr, 85 dr w Gryfowie Śląskim". 
 

 Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 900 "Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska", rozdział 90095 "Pozostała działalność" o kwotę 2.541,71 zł - środki 

pochodzą z otrzymanego odszkodowania z gwarancji ubezpieczeniowej na usunięcie wad i 

usterek - fontanna w Rynku w Gryfowie Śląskim. 

 
 Zwiększa się plan wydatków w dziale 851 "Ochrona zdrowia", rozdział 85111 "Szpitale 

ogólne" o kwotę 10.000,00 zł tytułem dotacji na dofinansowanie zakupu karetki pogotowia dla 

Powiatowego Centrum Zdrowia we Lwówku Śląskim, zmniejszając plan wydatków w  dziale 

600 "Transport i łączność", rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne" - zadanie pn.  

"Przebudowa drogi ul. Nad Stawami dz. nr 83 i dr, 85 dr w Gryfowie Śląskim". 
 

 Zwiększa się plan wydatków w dziale 926 "Kultura fizyczna", rozdział 92601 "Obiekty 

sportowe" o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do domku klubowego 

Gryfowskiego Klubu Sportowego Gryf, zmniejszając planu wydatków w dziale 600 "Transport 

i łączność", rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne" - zadanie pn. "Przebudowa drogi ul. Nad 

Stawami dz. nr 83 i dr, 85 dr w Gryfowie Śląskim". 
 

Pozostałe zmiany dotyczą przemieszczeń w planie wydatków między działami. 

 
Sporządziła: Anna Jankowska 

 

 


