
UCHWAŁA NR VII/54/19
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500), art. 232 ust.2, art. 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 
2354 i 2500, z 2019 r. poz. 303 i 326) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. W paragrafie 11 Uchwały Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2019, dodaje się pkt 7 i 8, o brzmieniu:

„7) do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia 
finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego 
przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego 
wieloletnią prognozą finansową.

8) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków 
europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków 
europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach 
publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Guga
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zwiększenia zmniejszenia

sp.fin-dział-rozdz-par

Dokładność / kolejność Opis

28 596,60 0,00 Razem:
Zadania własne 28 596,60 0,00W

28 596,60 0,00     Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
Oświata i wychowanie 3 560,00 0,00          801
Szkoły podstawowe 1 285,00 0,00               80101
Wpływy z różnych dochodów 1 285,00 0,00                    0970
Przedszkola 2 275,00 0,00               80104
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 2 275,00 0,00                    0950
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25 036,60 0,00          900
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 25 036,60 0,00               90004
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

25 036,60 0,00                    6258
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/54/19

Rady Miejskiej w Gryfinie

z dnia 28 marca 2019 r.

Zestawienie zmian planu dochodów budżetu Gminy Gryfino na 2019 r .
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zwiększenia zmniejszenia

sp.fin-dział-rozdz-par

Dokładność / kolejność Opis

189 060,00 160 463,40 Razem:
Zadania własne 189 060,00 160 463,40W

2 275,00 0,00     Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hałabały w
Gryfinie

Oświata i wychowanie 2 275,00 0,00          801
Przedszkola 2 275,00 0,00               80104
Zakup materiałów i wyposażenia 2 275,00 0,00                    4210

1 285,00 0,00     Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w
Gryfinie

Oświata i wychowanie 1 285,00 0,00          801
Szkoły podstawowe 1 285,00 0,00               80101
Zakup materiałów i wyposażenia 1 285,00 0,00                    4210

185 500,00 160 463,40     Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
Gospodarka mieszkaniowa 83 600,00 0,00          700
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20 000,00 0,00               70005
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

20 000,00 0,00                    6300

Pozostała działalność 63 600,00 0,00               70095
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 63 600,00 0,00                    6059
Działalność usługowa 98 400,00 0,00          710
Cmentarze 98 400,00 0,00               71035
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 98 400,00 0,00                    6050
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 500,00 0,00          754
Komendy powiatowe Policji 3 500,00 0,00               75405
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub
dofinansowanie zadań inwestycyjnych

3 500,00 0,00                    6170

Obsługa długu publicznego 0,00 160 463,40          757
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa
lub jednostkę samorządu terytorialnego

0,00 160 463,40               75704

Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 0,00 160 463,40                    8030
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Rady Miejskiej w Gryfinie

z dnia 28 marca 2019 r.

Zestawienie zmian planu wydatków budżetu Gminy Gryfino na 2019 r .

Id: EEC1452E-DAF5-4E6F-8BE9-4F4626D4436D. Podpisany Strona 1



UZASADNIENIE

I. Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 po stronie dochodów i wydatków

budżetowych związana jest z:

1. Możliwością uwolnienia środków zabezpieczonych na poręczenia – 160 463,40 zł.

2. Wnioskami Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie wprowadzenia

dochodów w wysokości 25 036,60 zł w związku z przesunięciem terminu rozliczenia

końcowego zadania pn. „Rewaloryzacja zieleni w parku miejskim w Gryfinie oraz

zagospodarowanie terenu Górki Miłości i terenu przy ulicy Opolskiej i Kołłątaja”.

Środki o których mowa w pkt 1-2 przeznacza się na sfinansowanie zgłaszanego niedoboru

w planie wydatków w związku z:

1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji w sprawie zabezpieczenia dodatkowych

środków w wysokości 63 600,00 zł na „Termomodernizację wielorodzinnych budynków

mieszkalnych w ramach strategii ZIT dla SOM – budynek komunalny przy ul. Piastów”

w związku ze złożonymi ofertami na inspektora nadzoru i wykonawstwo.

2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji w sprawie zabezpieczenia dodatkowych

środków w wysokości 20 000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej Gminie

Mieszkowice na odbudowę lokali komunalnych zniszczonych w wyniku pożaru.

3. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji w sprawie zabezpieczenia środków

w wysokości 98 400,00 zł na transport ziemi z przeznaczeniem na rozbudowę cmentarza

komunalnego w Gryfinie.

4. Wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie

przyznania środków na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie

z przeznaczeniem na częściowe pokrycie zakupu samochodu - 3 500,00 zł .

II. Proponowana jest również zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 w planie dochodów

i wydatków w związku z:

1. Wnioskami Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie w sprawie otrzymania

dodatkowych środków ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Pomerania –

1 285,00 zł.

2. Wnioskami Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Gryfinie w sprawie otrzymania dodatkowych

środków z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia – 2 275,00 zł.

III. W związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych od dnia 1 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2018

r. poz. 2500) w paragrafie 11 uchwały Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 20 grudnia

2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 dodano pkt 7 i 8 dotyczący
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przekazania dodatkowych upoważnień dla Burmistrza w zakresie dokonywania zmian

w planie dochodów i wydatków oraz limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację

przedsięwzięć.
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