
UCHWAŁA NR IV/29/19 
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI 

z dnia 26 lutego 2019 roku 
 

w sprawie: zmiany budżetu na 2019 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 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211 

i art. 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 

2017 roku, poz. 2077 z późniejszymi zmianami), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

 
1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 892.964,00 zł, z tego: 

 -zwiększa się dochody bieżące o kwotę 892.964,00 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 1.367.796,00 zł, z tego: 

 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 47.796,00 zł 

 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.320.000,00 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 
 

Niedobór budżetowy w wysokości 474.832,00 zł zostanie sfinansowany z wolnych środków, o 

których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wg załącznika nr 4 do 

niniejszej uchwały.  

 
§ 5 

 

Po dokonaniu zmian plan budżetu wynosi: 

 Po stronie dochodów      38.653.320,25 zł 
 -dochody bieżące        32.083.949,67 zł 

 -dochody majątkowe         6.569.370,58 zł 
 

 Po stronie wydatków   42.028.152,25 zł 
                           -wydatki bieżące        30.131.389,32 zł 

-wydatki majątkowe       11.896.762,93 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 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg. 

 
 Zwiększa się plan wydatków w dziale 750 Administracja publiczna”, rozdział 75022 

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” paragraf 3030 "Różne wydatki na rzecz osób 

fizycznych" o kwotę 21.296,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na wypłatę diet 

radnych Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski, jednocześnie zmniejszając plan wydatków w 

tym rozdziale o kwotę 10.000,00 zł z zadania pn. „Zakup systemu do monitoringu, rejestracji 
i transmisji obrad sesji Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski”.  

 

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

przeciwpożarowa”, rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” o kwotę 100.000,00 zł z 

przeznaczeniem na zwiększenie dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego 

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gryfowie Śląskim – łączna kwota dotacji po zmianach 
wynosi 200.000,00 zł. 

 

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

przeciwpożarowa”, rozdział 75495 „Pozostała działalność” o kwotę 6.500,00 zł z 

przeznaczeniem na wykonanie przeglądu hydrantów zewnętrznych w Gminie Gryfów Śląski. 

 Zwiększa się plan dochodów w dziale 758 "Różne rozliczenia", rozdział 75801 "Część 

oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 92.964,00 zł - 

ostateczna kwota subwencji na rok 2019 (załącznik do pisma Ministra Finansów nr 

ST3.4750.1.2019),  

 Dokonuje się przemieszczeń w planie wydatków Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfowie 

Śląskim, zmniejszając plan w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły 

podstawowe” o kwotę 13.340,00 zł, jednocześnie zwiększając o tę kwotę plan wydatków w 

dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85401 „Świetlice szkolne”. 

 Zwiększa się plan dochodów w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska”, rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” o kwotę 800.000,00 zł – tytułem 
kary umownej, o której mowa w „§ 11 ust. 1 pkt 1 lit. o” umowy z Wykonawcą zadania pn. 

„Budowa nowych linii i punktów oświetlenia drogowego w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz 

modernizacja oświetlenia w Gminie Gryfów Śląski wraz z zapewnieniem finansowania”, która 

została zamieniona na upust zgodnie z propozycją porozumienia (ugody pozasądowej) z 

Wykonawca zadania, a Gminą Gryfów Śląski. 
Zwiększa się plan wydatków w wyżej wymienionym rozdziale o kwotę 1.130.000,00 zł z 

przeznaczeniem na rozliczenie końcowe zadania pn. „Budowa nowych linii i punktów 

oświetlenia drogowego w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz modernizacja oświetlenia w 

Gminie Gryfów Śląski wraz z zapewnieniem finansowania”. 

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

środowiska”, rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” o kwotę 50.000,00 zł z 

przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizacje zadania pn. "Oświetlenie 

dróg i chodników (lampy LED zasilane energią słoneczną) w ramach konkursu pn. Dolnośląski 
Fundusz Pomocy Rozwojowej 2019". 
 

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

środowiska”, rozdział 90095 „Pozostała działalność” o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem 

na wykonanie przewiertów pod drogą powiatową w celu zapewnienia dostaw wody dla nowo 

budowanych domów jednorodzinnych na terenie sołectwa Proszówka. 
 

 

 

 



 Zwiększa się plan wydatków w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92695 „Pozostała 

działalność” o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na 

zadanie pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w  Gryfowie Śląskim dz. nr 242”. Gmina 

Gryfów Śląski składa wniosek o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Programu 

rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym–

Otwarte Strefy Aktywności (OSA) -Edycja 2019. 

 
Sporządził: Marek Kurec 

 


