
UCHWAŁA NR X/59/19 
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI 

z dnia 19 lipca 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 180.739,00 zł, z tego: 
 -zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 180.739,00 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 253.832,04 zł, z tego: 
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 177.832,04 zł 

 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 76.000,00 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 

 

Niedobór budżetowy w wysokości 73.093,04 zł zostanie sfinansowany z wolnych środków, 
o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wg załącznika nr 5 

do niniejszej uchwały. 

§ 6 

 

Po dokonaniu zmian plan budżetu wynosi: 

 Po stronie dochodów      39.523.410,60 zł 
 -dochody bieżące        32.514.783,19 zł 
 -dochody majątkowe         7.008.627,41 zł 

 

 Po stronie wydatków   44.444.737,93 zł 
                           -wydatki bieżące        30.946.718,17 zł 

-wydatki majątkowe       13.498.019,76 zł 

 

§ 7 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 
 

§ 8 

 

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 55.000,00 zł z zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 360 w miejscowości Wieża". 
 

 Zwiększa się plan wydatków w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdział 70005 

"Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 18.450,00 zł z przeznaczeniem na 

wykonanie przepompowni ścieków przy budynku Ubocze 301 w ramach zadania 

pn. "Przebudowa oraz zmiana użytkowania budynku użytkowego na mieszkania socjalne". 
 

 Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne 

i ochrona przeciwpożarowa", rozdział 75412 "Ochotnicze straże pożarne" o kwotę 

100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu 

pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gryfowie Śląskim.  
Środki otrzymane w ramach konkursu pn. "Poprawa bezpieczeństwa w Województwie 

Dolnośląskim w roku 2019" -(pomoc finansowa w formie dotacji celowej otrzymana z budżetu 

Województwa Dolnośląskiego - Uchwała Nr IX/216/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 

z dnia 19 czerwca 2019 roku). 

 

 Zwiększa się plan wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80104 

"Przedszkola" o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na rozliczenia 

międzygminne za pobyt dzieci będących mieszkańcami Gminy i Miasta Gryfów Śląski 

w przedszkolach na terenie innych gmin. 

 Zwiększa się plan wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80195 

"Pozostała działalność" o kwotę 73.093,04 zł z przeznaczeniem na kontynuację projektu 

pn. "Szkoły przyszłości - rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Gryfów Śląski". 

Projekt realizowany w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim oraz w Szkole 

Podstawowej w Uboczu.  

W związku z tym, że w 2018 roku nie wydatkowano kwoty 73.093,04 zł, w celu kontynuacji 

zadania konieczne jest zwiększenie o powyższą kwotę planu wydatków w 2019 roku. 

 Zwiększa się plan  wydatków w dziale 851 "Ochrona zdrowia", rozdział 85117 "Zakłady 

opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze" o kwotę 8.000,00 zł  z przeznaczeniem na 

pokrycie opłat za podopiecznego z naszej gminy objętego opieką w zakładzie opiekuńczo-

leczniczym. 

 Zwiększa się plan wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85219 "Ośrodki 

pomocy społecznej" o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z ochroną 

danych osobowych w ramach RODO. 

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

"Tworzenie i funkcjonowanie żłobków" o kwotę 80.739,00 zł z przeznaczeniem na realizację 

zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, polegającego na 

utworzeniu 40 miejsc opieki (kwota 64.739,00 zł) oraz funkcjonowaniu 40 utworzonych miejsc 

opieki (kwota 16.000,00 zł) w Żłobku Miejskim "Bajkowa Kraina" w Gryfowie Śląskim. 
Wsparcie finansowe na realizację zadań gmin w zakresie określonym w Resortowym programie 

rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2019 - (środki z Funduszu 

Pracy, wg Umowy nr 5/M1b/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku).  

 

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

środowiska", rozdział 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" o kwotę 12.550,00 zł 

z przeznaczeniem na przyłączenie osadników do kanalizacji miejskiej na terenie Gryfowa 

Śląskiego. 

Sporządził: Marek Kurec 

 


