UCHWAŁA NR II/8/18
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 11 grudnia 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 861.462,00 zł, z tego:
-zwiększa się dochody bieżące o kwotę 16.038,00 zł
-zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 877.500,00 zł
2. Szczegółowy podział dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik nr 1
do niniejszej uchwały.
§2
1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 861.462,00 zł, z tego:
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 188.538,00 zł
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.050.000,00 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
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności - określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§5
Po dokonaniu zmian plan budżetu wynosi:
 Po stronie dochodów

34.478.140,22 zł

-dochody bieżące
-dochody majątkowe



32.288.546,19 zł
2.189.594,03 zł

Po stronie wydatków

47.722.611,29 zł

-wydatki bieżące
-wydatki majątkowe

31.802.472,73 zł
15.920.138,56 zł

§6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Zmniejsza się plan dochodów w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdział
70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 877.500,00 zł oraz plan wydatków
w tym dziale i rozdziale o kwotę 1.154.920,00 zł - przeniesienie części zadania na realizację
w 2019 roku - zadanie pn. "Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku
użytkowego na mieszkania socjalne Ubocze 301".
Zwiększa się plan dochodów w dziale 758 "Różne rozliczenia", rozdział 75801 "Część
oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 10.000,00 zł
tytułem przyznanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
Zwiększa się o tę kwotę plan wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80101
"Szkoły podstawowe" z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek
w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku
adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych oraz pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych
obiektach szkół (placówek) publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu
terytorialnego. (Pismo Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2018 roku,
nr ST5.4751.10.2018.19g).
Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 855 "Rodzina", rozdział 85504
"Wspieranie rodziny" o kwotę 6.038,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów
wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach realizacji zadań określonych w Programie
asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 rok (środki finansowe
z Funduszu Pracy wg Umowy nr 43/AS/2018 z dnia 5 listopada 2018 roku).
Zwiększa się plan wydatków w dziale 855 "Rodzina", rozdział 85505 "Tworzenie
i funkcjonowanie żłobków" o kwotę 4.920,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane
z realizacją zadania pn. "Budowa żłobka w Gryfowie Śląskim".
Zwiększa się plan wydatków w dziale 901 "Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska", rozdział 90002 "Gospodarka odpadami" o kwotę 172.500,00 zł z przeznaczeniem
na składowanie i transport odpadów komunalnych.
Zwiększa się plan wydatków w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona wód",
rozdział 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na
zadanie pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie Rynku w Gryfowie Śląskim"
Pozostałe zmiany dotyczą przemieszczeń w planie wydatków między paragrafami w ramach
tego samego działu.
Sporządził: Marek Kurec

