
 
UCHWAŁA NR XI/69/19 

RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI 
z dnia 2 września 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 z późniejszymi zmianami) 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 56.608,13 zł, z tego: 

 -zwiększa się dochody bieżące o kwotę 34.562,19 zł 

 -zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 91.170,32 zł. 
2. Szczegółowy podział dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik nr 1 

do niniejszej uchwały.  

 

§ 2 

 

1. Zmniejsza się  wydatki budżetu gminy o kwotę 56.608,13 zł, z tego: 
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 27.777,76 zł 

 - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 84.385,89 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 
 

Po dokonaniu zmian plan budżetu wynosi: 

 Po stronie dochodów      39.661.702,47 zł 
 -dochody bieżące        32.657.204,38 zł 

 -dochody majątkowe         7.004.498,09 zł 
 

 Po stronie wydatków   44.583.029,80 zł 
                            -wydatki bieżące        31.082.354,93 zł 

-wydatki majątkowe       13.500.674,87 zł 
 

§ 5 

 

Dokonuje się przemieszczeń w przychodach budżetu o kwotę 1.000.000,00 zł, zmniejszając 

paragraf 931 "Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych", jednocześnie 

zwiększając paragraf 950 "Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy -

załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 



§ 6 

 

Zmienia się § 14 Uchwały Nr III/12/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy 

i Miasta Gryfów Śląski na rok 2019, który otrzymuje brzmienie: 

  

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych w roku budżetowym kredytów i pożyczek 
z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł. 

 

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji samorządowych papierów wartościowych 

do wysokości 1.900.000,00 zł na cele określone w art 89 ust. 1 pkt 2 ufp. 

 
§ 7 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 

 

§ 8 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

 Zwiększa się plan wydatków w dziale 600 "Transport i łączność", rozdział 60004 

"Lokalny transport zbiorowy" o kwotę 17.777,76 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla 

Powiatu Lwóweckiego na realizację zadania pn. "Zapewnienie realizacji potrzeb w zakresie 

transportu zbiorowego w okresie od 1 września 2019 do 31 grudnia 2019 roku". 
 

 Zmniejsza się plan wydatków w dziale 600 "Transport i łączność", rozdział 60013 

"Drogi publiczne wojewódzkie" o kwotę 89.790,00 zł z zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu 

drogi wojewódzkiej nr 360 w miejscowości Wieża". 

 
 Zmniejsza się plan wydatków w dziale 600 "Transport i łączność", rozdział 60016 

"Drogi publiczne gminne" o kwotę 65.595,89 zł z zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej wraz 

z przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej ul. Lipowa 

w Gryfowie Śląskim, dz. nr 243 dr". 

 

 Zwiększa się plan wydatków w dziale 600 "Transport i łączność", rozdział 60016 "Drogi 
publiczne gminne" o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji 

projektowej na zadanie pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej - Osiedle 7-Dywizji 

w Gryfowie Śląskim". 

 

 Zwiększa się plan wydatków w dziale 600 "Transport i łączność", rozdział 60016 "Drogi 
publiczne gminne" o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji 

projektowej na przebudowę dróg gminnych w m. Ubocze dz. nr 625/9 dr, 624 dr, 430 dr, 751 

dr oraz w Gryfowie Śląskim obr. 3 - dz. nr 38 dr, obr. 2 - dz. nr 153/5 dr, 153/9 dr, 153/6 dr 

i 486 dr". 

 

 Zwiększa się plan wydatków w dziale 600 "Transport i łączność", rozdział 60017 "Drogi 
wewnętrzne" o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji 

projektowej na zadanie pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Uboczu 

dz. nr 251 dr, 249 dr, 247 dr i 298 dr". 

 

 Zmniejsza się plan dochodów w dziale 600 "Transport i łączność", rozdział 60017 
"Drogi wewnętrzne" o kwotę 18.060,00 zł. Korekta planu dochodów jest wynikiem przyznania 

mniejszej dotacji niż zaplanowano w budżecie -dot. zadania pn. "Przebudowa drogi dojazdowej 

do gruntów rolnych w Wolbromowie dz. nr 333 dr, 304 dr, 303 dr, 300 dr, 299 dr, 296 dr, 288 

dr, 287 dr i 286 dr. 

 

 Zmniejsza się plan dochodów w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdział 
70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 73.110,32 zł. Korekta planu 

dochodów jest wynikiem przyznania mniejszego dofinansowania do zadania pn. "Przebudowa 

oraz zmiana sposobu użytkowania budynku użytkowego na mieszkania socjalne Ubocze 301" 

 

 Zwiększa się plan wydatków w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa", rozdział 75495 "Pozostała działalność" o kwotę 13.000,00 zł 

z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem i montażem systemu monitoringu 

miejskiego" 

 

 Zwiększa się plan dochodów w dziale 758 "Różne rozliczenia", rozdział 75814 "Różne 

rozliczenia finansowe" o kwotę 34.562,19 zł tytułem zwrotu części wydatków wykonanych 
w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku.  

Pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 sierpnia 2019 roku, nr FB-BP.3111.320.2019.MS. 

 

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

środowiska", rozdział 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" o kwotę 20.000,00 zł 

z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności i dokumentacji aplikacyjnej 

do naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020 - Gospodarka wodno-ściekowa ZIT AJ – zadanie pn. „Modernizacja 

sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej na terenie Gminy Gryfów Śląski". 



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

środowiska", rozdział 90002 "Gospodarka odpadami" o kwotę 7.500,00 zł z przeznaczeniem 

na sfinansowanie wydatków związanych z obsługą punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych. 

 

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

środowiska", rozdział 90095 "Pozostała działalność" o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem 

na wydatki związane z utrzymaniem szaletu miejskiego. 

Sporządził: Marek Kurec 


