
 
UCHWAŁA NR L/251/18 

RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI 
z dnia 20 lipca 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 2018 roku, poz. 994) 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 35.348,00 zł, z tego: 

 -zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 35.348,00 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 755.748,00 zł, z tego: 

 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 440.236,95 zł 

 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 315.511,05 zł 

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

§ 3 
 

Niedobór budżetowy w wysokości 720.400,00 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 

 

Po dokonaniu zmian plan budżetu wynosi: 

• Po stronie dochodów      33.747.829,57 zł 
 -dochody bieżące   31.233.416,47 zł 
 -dochody majątkowe    2.514.413,10 zł 

 

• Po stronie wydatków   46.347.372,65 zł 
                            -wydatki bieżące   30.192.842,48 zł 

-wydatki majątkowe  16.154.530,17 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 287.900,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na 

sfinansowanie zadania pn. "Przebudowa nawierzchni południowej części rynku w Gryfowie 
Śląskim". 

 

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

60078 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" o kwotę 35.348,00 zł - tytułem zwiększenie 

dofinansowania zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej ulica Nad Stawami w Gryfowie 
Śląskim" (wysokość promesy po zmianie wynosi 335.348,00 zł) - dotacja z Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Pismo Nr DOLiZK-

III-7741-8-22/2018. 

 

 Zwiększa się plan wydatków w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa", rozdział 75404 "Komendy wojewódzkie Policji" o kwotę 2.500,00 zł z 
przeznaczeniem na wypłatę rekompensat dla funkcjonariuszy policji za czas służby 

przekraczającej normę określoną art. 33 ust. 2 ustawy o Policji - patrole podczas dni święta 

miasta. 

 

 Zwiększa się plan wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80101 
"Szkoły podstawowe" o kwotę 430.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji 

podmiotowej dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną 

niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Rząsinach. 

 

Pozostałe zmiany dotyczą przemieszczeń w planie wydatków między działami. 
 

Sporządził: Marek Kurec 

 

 


