
 

UCHWAŁA NR XLIX/245/18 
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI 

z dnia 21 czerwca 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 414.000,00 zł, z tego: 

 -zwiększa się dochody bieżące o kwotę 14.000,00 zł 
 -zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 400.000,00 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 469.430,00 zł, z tego: 

 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.630,00 zł 
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 458.800,00 zł 

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

do niniejszej uchwały. 

§ 3 
 

Niedobór budżetowy w wysokości 55.430,00 zł zostanie sfinansowany z wolnych środków, o 

których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wg załącznika nr 3 do 

niniejszej uchwały.  
§ 4 

 

Wykaz zadań  inwestycyjnych z uwzględnieniem zmian w planie wydatków określa 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      33.886.876,57 zł 
 -dochody bieżące   31.407.811,47 zł 

 -dochody majątkowe    2.479.065,10 zł 
 

 Po stronie wydatków   45.766.019,65 zł 

                            -wydatki bieżące   29.927.000,53 zł 
-wydatki majątkowe  15.839.019,12 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 600 "Transport i łączność", rozdział 60016 "Drogi 

publiczne gminne" o kwotę 7.000,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie oznakowania 

pionowego i poziomego na drogach gminy, wykonanie pomiaru widoczności na przejazdach 

drogowo-kolejowych w sołectwie Ubocze i Młyńsko. 
 

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

publiczne gminne" o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową 

dotyczącą zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 361 w miejscowości 

Wieża", przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w dziale 758 "Rezerwy ogólne i 
celowe", rozdział 75818 "Rezerwy" rozwiązując rezerwę celową na przygotowanie projektów 

technicznych, kosztorysów oraz wydatków związanych z nadzorem prac remontowych i 

inwestycyjnych. 

 

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

publiczne gminne" o kwotę 33.800,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na 
sfinansowanie zadania pn. "Utwardzenie terenu kostką betonową w obrębie ul. Źródlanej i 

ulicy Felczerskiej w Gryfowie Śląskim". 

 

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

60078 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" o kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na 
realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej ulica Grodzka w Gryfowie Śląskim", dotacja 

z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 

 

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

"Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 9.630,00 zł z przeznaczeniem na remont 

muru oporowego przy ulicy Sanatoryjnej w Gryfowie Śląskim. 
 

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

80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu 

pn. "Aktywna tablica 2018". Projekt będzie realizowany przez Szkołę Podstawową w Gryfowie 

Śląskim. 
 

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

środowiska", rozdział 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" o kwotę 5.000,00 zł z 

przeznaczeniem na zwiększenie środków na utrzymanie zieleni w Gminie Gryfów Śląski. 

 
Sporządziła: Anna Jankowska 
 

 


