
UCHWAŁA NR XLVIII/234/18 

RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI 
z dnia 16 maja 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 80.000,00 zł, z tego: 

 -zwiększa się dochody bieżące o kwotę 80.000,00 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 763.341,41 zł, z tego: 

 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 189.405,17 zł 

 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 573.936,24 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 683.341,41 zł zostanie sfinansowany z: 

*nadwyżki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy o finansach 

publicznych w kwocie 182.898,16 zł 

*wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w 

kwocie 500.443,25 zł  wg załącznika 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      33.438.058,57 zł 
 -dochody bieżące   31.358.993,47 zł 
 -dochody majątkowe    2.079.065,10 zł 

 

• Po stronie wydatków   45.261.771,65 zł 
                            -wydatki bieżące   29.881.552,53 zł 

-wydatki majątkowe  15.380.219,12 zł 
 

§ 7 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 
 

§ 8 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

 

 Zmniejsza się plan wydatków w dziale 600 "Transport i łączność", rozdział 60016 
"Drogi publiczne gminne" o kwotę 9.405,17 zł - zadanie pn. "Wykup gruntu pod drogi 

publiczne". Środki zostaną przeznaczone na spłatę długu dotyczącego przejętej przez gminę 

nieruchomości - lokal mieszkalny nr 1 w budynku przy ulicy Lubańskiej 30 w Gryfowie 

Śląskim. 

 
 Zwiększa się plan wydatków w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdział 70005 

"Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 109.405,17 zł z przeznaczeniem na: 

-opłaty związane ze sprzedażą działki w Specjalnej Strefie Ekonomicznej - 25.000,00 zł, 

-opłaty związane z administrowaniem budynków i lokali - 9.405,17 zł, 

-zapłatę podatku VAT (sprzedaż działek) - 75.000,00 zł. 

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

75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 80.000,00 zł. Środki pochodzą 

z budżetu Województwa Dolnośląskiego i będą przeznaczone na organizację tegorocznych 

dożynek wojewódzkich w Gminie Gryfów Śląski. 

 
 Zwiększa się plan wydatków w dziale 855 "Rodzina", rozdział 85505 "Tworzenie i 

funkcjonowanie żłobków" o kwotę 583.341,41 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z 

realizacją zadania pn. "Budowa żłobka w Gryfowie Śląskim". 

 

Pozostałe zmiany dotyczą przemieszczeń w planie wydatków w ramach tego samego działu. 

 
Sporządziła: Anna Jankowska 
 

 


