
 
UCHWAŁA NR IX/57/19 

RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI 
z dnia 25 czerwca 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 55.000,00 zł, z tego: 

 -zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.000,00 zł, 

 -zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 50.000,00 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 55.000,00 zł, z tego: 

 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 25.000,00 zł 
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 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      39.280.536,71 zł 
 -dochody bieżące        32.371.909,30 zł 
 -dochody majątkowe         6.908.627,41 zł 

 

 Po stronie wydatków   44.128.771,00 zł 
                           -wydatki bieżące        30.706.751,24 zł 

-wydatki majątkowe       13.422.019,76 zł 

 

§ 6 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 

 
§ 7 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 
 Zmniejsza się plan wydatków w dziale 600 "Transport i łączność", rozdział 60013 
"Drogi publiczne wojewódzkie" o kwotę 115.210,00 zł z zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu 

drogi wojewódzkiej nr 360 w miejscowości Wieża" 
 

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

"Szkoły podstawowe" o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup szafek dla uczniów 

Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim. 

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

"Szkoły podstawowe" o kwotę 5.000,00 zł - tytułem wpłaty za wynajem Hali Sportowej przy 

Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim oraz zwiększa się plan wydatków w tym rozdziale 

o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na zakup usług 

remontowych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim. 

 Zwiększa się plan wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85220 

"Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji 

kryzysowej" o kwotę 40.000,00 zł - zabezpieczenie wkładu własnego na modernizację 

mieszkania przeznaczonego na utworzenie mieszkania chronionego w ramach Programu 

kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem". 

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

środowiska", rozdział 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" o kwotę 33.210,00 zł 

z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania "Budowa 

kanalizacji wraz z budową przepompowni od budynku Ubocze 300 - 301". 

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

działalność” o kwotę 50.000,00 zł (dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki - środki z 

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) oraz plan wydatków w tym rozdziale o kwotę 72.000,00 

zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności 

w  Gryfowie Śląskim dz. nr 242”.  

Sporządził: Marek Kurec 

 

 

 

 

 

 


