
DRUK NR 10/IV

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE

z dnia 24 stycznia 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 2018r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500), 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. 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

131 286,60 224 616,86 Razem:
Zadania własne 131 286,60 224 616,86W

131 286,60 224 616,86     Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
Transport i łączność 106 250,00 224 616,86          600
Drogi publiczne gminne 106 250,00 224 616,86               60016
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

106 250,00 224 616,86                    6258

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 ....................

Rady Miejskiej w Gryfinie

z dnia 24 stycznia 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

2 277 516,88 2 370 847,14 Razem:
Zadania własne 2 277 516,88 2 370 847,14W

2 277 516,88 2 370 847,14     Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
Transport i łączność 2 277 516,88 2 370 847,14          600
Drogi publiczne gminne 2 277 516,88 2 370 847,14               60016
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 275 000,00 1 643 035,18                    6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 224 616,86                    6058
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 516,88 503 195,10                    6059
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Gryfinie

z dnia 24 stycznia 2019 r.

Zestawienie zmian planu wydatków budżetu Gminy Gryfino na 2019 r .
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UZASADNIENIE

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

i wydatków budżetowych związana jest z wnioskami Naczelnika Wydziału Inwestycji

i Rozwoju w sprawie:

1. Wprowadzenia dochodów w wysokości 106 250,00 zł w związku z przesunięciem

terminu rozliczenia końcowego zadania pn. „Budowa infrastruktury technicznej

w celu poprawy funkcjonowania i wzrostu konkurencyjności MŚP w rejonie drogi

krajowej 31 (ul. Pomorska) w Gryfinie”.

2. 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”.

3. Zmniejszenia dochodów o kwotę 224 616,86 zł oraz wydatków o kwotę 727 811,96 zł w

tym (503 195,10 zł wkładu własnego) z tytułu realizacji zadania pn. „Zintegrowane

Centrum Przesiadkowe w Gryfinie” w związku z zaakceptowanym i zatwierdzonym

ostatecznie wnioskiem o dofinansowanie (zmiana harmonogramu finansowo - 

rzeczowego).

4. Zmniejszenia wydatków o kwotę 1 640 518,30 zł na zadaniu „Modernizacja i budowa

dróg gminnych”

5. Zmniejszenia wydatków o kwotę 2 516,88 zł w związku z oszczędnościami na zadaniu

pn. „Przebudowa pl. Księcia Barnima I w Gryfinie”.

Środki o których mowa w pkt 1 – 5 przeznacza się na:

1. Realizację zadania pn. „Budowa ulic Fredry i Miłosza w Gryfinie” w wysokości

2 275 000,00 zł.

2. Realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury technicznej w celu poprawy

funkcjonowania i wzrostu konkurencyjności MŚP w rejonie drogi krajowej 31

(ul. Pomorska) w Gryfinie” w wysokości 2 516,88 zł w związku z przesunięciem terminu

rozliczenia inwestycji.
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