
 

 

UCHWAŁA NR VIII/49/19 

RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI 

z dnia 28 maja 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 2019 roku, poz. 506) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z 27 

sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869), 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 
 

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 165.144,83 zł, z tego: 

 -zwiększa się dochody bieżące o kwotę 85.888,00 zł, 

 -zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 79,256,83 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 701.547,12 zł, z tego: 

 -zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 353.290,29 zł 

 -zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 348.256,83 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 536.402,29 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      39.246.336,71 zł 
 -dochody bieżące        32.387.709,30 zł 
 -dochody majątkowe         6.858.627,41 zł 

 

 Po stronie wydatków   44.094.571,00 zł 
                           -wydatki bieżące        30.702.551,24 zł 

-wydatki majątkowe       13.392.019,76 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 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa zjazdu 

oraz budowa chodnika w obrębie skrzyżowania ulicy Floriańskiej z ulicą Ceglaną w Gryfowie 

Śląskim". 

 
 Zwiększa się plan wydatków w dziale 600 "Transport i łączność", rozdział 60017 "Drogi 

wewnętrzne" o kwotę 118.000,00 zł z przeznaczeniem środków na zadanie pn. "Przebudowa 

drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wolbromowie"  

 

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

i funkcjonowanie żłobków" o kwotę 85.888,00 zł, tytułem -opłaty za wyżywienie oraz za pobyt 
dziecka w Żłobku Miejskim "Bajkowa Kraina" w Gryfowie Śląskim. Zwiększa się plan 

wydatków w tym dziale o kwotę 386.290,29 zł, z tego kwotę 353.290,29 zł przeznacza się na 

wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego "Bajkowa Kraina" w Gryfowie Śląskim 

oraz kwotę 33.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadania pn. "Budowa 

żłobka w Gryfowie Śląskim" (nadzór inwestorski oraz prace budowlane związane 
z wykonaniem drenażu terenu żłobka). 

 

 Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 900 "Gospodarka komunalna 

i ochrona środowiska", rozdział 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" o kwotę 79.256,83 zł 

z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Oświetlenie dróg i chodników w Gryfowie Śląskim 

(lampy LED zasilane energią słoneczną) w ramach konkursu pn. "Dolnośląski Fundusz 
Pomocy Rozwojowej 2019" -(pomoc finansowa w formie dotacji celowej otrzymana z budżetu 

Województwa Dolnośląskiego - Uchwała Nr VII/146/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 

z dnia 25 kwietnia 2019 roku). 

 

 Zwiększa się plan wydatków w dziale 926 "Kultura fizyczna", rozdział 92601 "Obiekty 
sportowe" o kwotę 78.000,00 z przeznaczeniem na modernizację Stadionu Miejskiego 

im. Noela Wolnego w Gryfowie Śląskim. Środki te przeznacza się na:  ogrodzenie widowni, 

wydzielenie sektora dla kibiców, wymiana i uzupełnienie ogrodzenia zewnętrznego stadionu, 

odnowienie trybuny oraz pomieszczenia "holu" w domku klubowym, wykonanie miejsc 

postojowych na terenie stadionu oraz zakup i montaż 50 siedzisk na trybunie. 

 
Sporządził: Marek Kurec 

 

 

 

 

 

 

 


