
 
UCHWAŁA NR XII/73/19 

RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI 
z dnia 1 października 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. Dokonuje się przemieszczeń w planie wydatków gminy o kwotę 44.599,37 zł, z tego: 

 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 44.599,37 zł 

 - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 44.599,37 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 

 

Po dokonaniu zmian plan budżetu wynosi: 

 Po stronie dochodów      39.748.520,47 zł 
 -dochody bieżące        32.744.022,38 zł 
 -dochody majątkowe         7.004.498,09 zł 

 

 Po stronie wydatków   44.669.847,80 zł 
                           -wydatki bieżące         31.213.772,30 zł 

-wydatki majątkowe            13.456.075,50 zł 

 

§ 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 
 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

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

"Drogi publiczne gminne" o kwotę 24.000,00 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". 

 

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

"Drogi publiczne gminne" o kwotę 35.000,00 zł z zadania pn. "Modernizacja obiektów 

mostowych na terenie gminy". 
 

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

"Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 16.550,00 zł z przeznaczeniem na 

wykonanie przepompowni ścieków przy budynku Ubocze 301 w ramach zadania 

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

 
 Zmniejsza się plan wydatków w dziale 710 "Działalność usługowa", rozdział 71004 

"Plany zagospodarowania przestrzennego" o kwotę 18.000,00 zł. 

 

 Zwiększa się plan wydatków w dziale 750 "Administracja publiczna", rozdział 75023 

"Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem 
dodatkowych środków na zadanie pn. "Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej 

w budynku ratusza w Gryfowie Śląskim". 

 

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

opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze" o kwotę 10.450,00 zł  z przeznaczeniem 

dodatkowych środków na pokrycie opłat za podopiecznych z naszej gminy objętych opieką 
w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. 

 

 Zwiększa się plan wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85202 "Domy 

pomocy społecznej" o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem dodatkowych środków na opłatę 

za pobyt mieszkańców naszej gminy w domu pomocy społecznej. 
 

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

środowiska", rozdział 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" o kwotę 17.500,00 zł 

z przeznaczeniem  na zakup i montaż 2 lamp solarnych- środki w ramach funduszu sołeckiego 

-sołectwa Wieża. 

 
 Zmniejsza się plan wydatków w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego", rozdział 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" o kwotę 17.500,00 zł 

z zadania pn. "Przygotowanie terenu oraz budowa altany biesiadnej w Wieży - środki w ramach 

funduszu sołeckiego".  

 
Pozostałe zmiany dotyczą przemieszczeń w planie wydatków między paragrafami w ramach 

tego samego działu. 

 
Sporządził: Marek Kurec 

 

 

 


