
 
UCHWAŁA NR VI/42/19 

RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI 
z dnia 26 marca 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  wydatki budżetu gminy o kwotę 937.000,00 zł, z tego: 

 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 937.000,00 zł 

2. Szczegółowy podział wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik nr 1 
do niniejszej uchwały. 

§ 2 

 

Wykaz zadań  inwestycyjnych z uwzględnieniem zmian w planie wydatków określa załącznik 

nr 2 do niniejszej uchwały. 

 
§ 3 

 

Niedobór budżetowy w wysokości 937.000,00 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 

 

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      38.655.048,25 zł 
 -dochody bieżące        32.085.677,67 zł 
 -dochody majątkowe         6.569.370,58 zł 

 

 Po stronie wydatków   42.966.880,25 zł 
                           -wydatki bieżące        30.133.117,32 zł 

-wydatki majątkowe       12.833.762,93 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 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa", rozdział 75495 "Pozostała działalność" o kwotę 3.000,00 zł 

z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie zakupu 

elektronicznego analizatora narkotyków. 

 
 Zmniejsza się plan wydatków w dziale 758 "Różne rozliczenia", rozdział 75818 "Rezerwy 

ogólne i celowe" o kwotę 10.000,00 zł rozwiązując rezerwę celową przeznaczoną na 

przygotowanie projektów technicznych, kosztorysów oraz wydatków związanych z nadzorem 

prac remontowych i inwestycyjnych.  

 Zwiększa się plan wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80101 

"Szkoły podstawowe" o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup szafek dla uczniów klas 

VIII Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim. 

 Zwiększa się plan wydatków w dziale 855 "Rodzina", rozdział 85505 "Tworzenie 

i funkcjonowanie żłobków" o kwotę 140.000,00 zł na wydatki związane z realizacją zadania 

pn. "Budowa żłobka w Gryfowie Śląskim". Środki te przeznacza się na wykonanie 

dokumentacji projektowej zamiennej, operatu wodno-prawnego, uzyskanie decyzji wodno-

prawnej oraz na wykonanie drenażu odwodnieniowego terenu żłobka.  

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

środowiska”, rozdział 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" o kwotę 130.000,00 zł 

dotyczy to zadania pn. "Odbudowa istniejącego rowu w Gryfowie Śląskim, tj. od ulicy 

Floriańskiej przez Park do ujścia Kwisy". 

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

środowiska”, rozdział 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" o kwotę 924.000,00 zł 

z przeznaczeniem środków na zadanie pn. "Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków 

w Gryfowie Śląskim wraz z budową otwartej komory fermentacyjnej" - część osadowa. 

Sporządził: Marek Kurec 

 


