
 
UCHWAŁA NR XVI/91/19 

RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI 
z dnia 11 grudnia 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 z późniejszymi zmianami), uchwala się, co następuje: 

 
§ 1 

 

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 33.489,00 zł, z tego: 

 -zwiększa się dochody bieżące o kwotę 33.489,00 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 33.489,00 zł, z tego: 

 - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 16.511,00 zł 
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 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 

 
Po dokonaniu zmian plan budżetu wynosi: 

 Po stronie dochodów      43.570.093,48 zł 
 -dochody bieżące        34.817.595,39 zł 
 -dochody majątkowe         8.752.498,09 zł 

 

 Po stronie wydatków   46.743.420,81 zł 
                            -wydatki bieżące        33.237.345,31 zł 

-wydatki majątkowe       13.506.075,50 zł 
 

§ 5 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 

 

§ 6 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

 Zmniejsza się plan wydatków w dziale 600 "Transport i łączność", rozdział 60095 

"Pozostała działalność" o kwotę 1.940,00 zł. Korekta planu dotyczy środków przeznaczonych na 

wykonanie tablic kierunkowych z numerami domów w miejscowości Proszówka - środki w ramach 

funduszu sołeckiego. 
 

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

przeciwpożarowa", rozdział 75412 "Ochotnicze straże pożarne" o kwotę 2.358,00 zł 

z przeznaczeniem na zakup trzech mundurów szturmowych oraz na modernizację monitoringu 

w remizie Ochotniczej Spraży Pożarnej w Proszówce - środki w ramach funduszu sołeckiego. 
 

 Zwiększa się plan dochodów w dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 

i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem", rozdział 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw" o kwotę 14.249,00 zł w związku z pozyskaniem dodatkowych 

środków z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. 
 

 Zmniejsza się plan wydatków w dziale 757 "Obsługa długu publicznego", rozdział 75702 

"Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek 

samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki" o kwotę 

199.760,00 zł. 
 

 Zwiększa się plan dochodów w dziale 758 "Różne rozliczenia", rozdział 75801 "Część 

oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 19.240,00 zł na 

podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4751.25.2019.13g z dnia 28 listopada 2019 roku. 

 

 Zmniejsza się plan wydatków w dziale 758 "Różne rozliczenia", rozdział 75818 "Rezerwy 
ogólne i celowe" o kwotę 10.000,00 zł rozwiązując rezerwę celową przeznaczoną na przygotowanie 

projektów technicznych, kosztorysów oraz wydatków związanych z nadzorem prac remontowych 

i inwestycyjnych. 

 

 Zwiększa się plan wydatków w dziale 851 Ochrona zdrowia", rozdział 85154 
"Przeciwdziałanie alkoholizmowi" o kwotę 14.249,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie świetlicy 

środowiskowej w Gryfowie Śląskim, zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

 

 Zwiększa się plan wydatków w dziale 855 "Rodzina", rozdział 85508 "Rodziny zastępcze" 

o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na dopłatę do pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i 
w domach dziecka. 

 

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

rozdział 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi" o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem 

na opłaty za składowanie i transport odpadów komunalnych. 
 

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

rozdział 90003 "Oczyszczanie miast i wsi" o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na 

sfinansowanie usług związanych z utrzymaniem czystości na terenie gminy. 

 

 Zmniejsza się plan wydatków w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska", rozdział 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" o kwotę 3.092,00 zł. 

Korekta planu dotyczy środków przeznaczonych na wykaszanie terenów publicznych sołectwa 

Proszówka - środki w ramach funduszu sołeckiego. 

 



 Zwiększa się plan wydatków w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", 

rozdział 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" o kwotę 2.674,00 zł z przeznaczeniem 

na wydatki związane z remontem pomieszczeń sanitarnych w świetlicy wiejskiej w Proszówce - 

środki w ramach funduszu sołeckiego. 

 

 Zwiększa się plan wydatków w dziale 926 "Kultura fizyczna", rozdział 92601 "Obiekty 

sportowe" o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przygotowanie terenu oraz 

dostawa i montaż przyszkolnej hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rząsinach" 

(w tym nadzór archeologiczny i nadzór inwestorski). 

Pozostałe zmiany dotyczą przemieszczeń w planie wydatków między rozdziałami w ramach tego 

samego działu. 

Sporządził: Marek Kurec 

 

 


