
UCHWAŁA NR LI/255/18 

RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI 
z dnia 28 sierpnia 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 36.482,40 zł, z tego: 

 -zwiększa się dochody bieżące o kwotę 27.159,47 zł 

 -zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 9.322,93 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 186.482,40 zł, z tego: 
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 135.000,00 zł 

 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 51.482,40 zł 

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

do niniejszej uchwały. 

§ 3 
 

Niedobór budżetowy w wysokości 150.000,00 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 

 

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty Gminy i 

Miasta Gryfów Śląski określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 
 

§ 7 

 

Po dokonaniu zmian plan budżetu wynosi: 

 Po stronie dochodów      33.921.264,80 zł 
 -dochody bieżące   31.397.528,77 zł 
 -dochody majątkowe    2.523.736,03 zł 

 

 Po stronie wydatków   46.670.807,88 zł 
                            -wydatki bieżące   30.464.795,31 zł 

-wydatki majątkowe  16.206.012,57 zł 
 

§ 8 

 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 

 

§ 9 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 

UZASADNIENIE 

 

 Zwiększa się plan wydatków w dziale 600 "Transport i łączność", rozdział 60014 "Drogi 

publiczne powiatowe" o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu 

drogi powiatowej nr 2526D ul. Rzeczna w Gryfowie Śląskim o dł. 270 m. 
 

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

publiczne gminne" o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem kwoty 10.000,00 zł 

na dokumentację projektową oraz kwoty 5.000,00 zł na nadzór inwestorski -dotyczy zadania 

pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Gryfowie Śląskim dz. nr 201 dr". 
 

 Zwiększa się plan dochodów w dziale 758 "Różne rozliczenia", rozdział 75814 "Różne 

rozliczenia finansowe" o kwotę 36.482,40 zł tytułem zwrotu części wydatków wykonanych 

w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku. Pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 

sierpnia 2018 roku, nr FB-BP.3111.402.2018.AD. 

 
 Zwiększa się plan wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział "85202 "Domy 

pomocy społecznej" o kwotę 85.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na opłaty 

za pobyt mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej (art. 61 ust. 2 pkt 3 i ust. 

3 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej). 

 
 Dokonuje się przemieszczeń w planie wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" 

zmniejszając rozdział 80110 "Gimnazja" o kwotę 423.337,00 zł, jednocześnie zwiększając o tę 

kwotę rozdział 80101 "Szkoły podstawowe". Przemieszczenia środków wynikają ze zmian 

przekształceniowych w oświacie, spowodowanych zmianą prawa oświatowego. 

 

 Zwiększa się plan wydatków w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska", rozdział 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" o kwotę 36.482,40 zł 

z przeznaczeniem na wykonanie obudowy studni głębinowej wraz z orurowaniem, 

sterowaniem, zakupem, montażem pompy i doprowadzeniem do stacji uzdatniania wody 

w Gryfowie Śląskim. Dodatkowo dokonuje się przemieszczenia kwoty 13.517,60 zł na w/w 

zadanie z zadania pn. "Przełączenie osadników do kanalizacji miejskiej na terenie Gryfowa 
Śląskiego". Łączna wartość inwestycji wynosi 50.000,00 zł. 

 
Sporządził: Marek Kurec 
 

 


