
                                         UCHWAŁA Nr        /        /17                  Druk Nr 25/XXXIV 
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 
z dnia                           2017 r. 

  
w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948), uchwala się co następuje: 

         

§ 1. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 86.640 zł 
Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 86.640
801   Oświata i wychowanie  640

 80101   Szkoły podstawowe 640
  0970 Wpływy z różnych dochodów 640

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 86.000
 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 86.000

  6290 

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 
powiatów (związków gmin, związków powiatowo-
gminnych, związków powiatów), samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł 

86.000

 OGÓŁEM  86.640
 

 

§  2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 345.840 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 260.200

630   Turystyka 24.200
 63003  Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 24.200
  6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24.200

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 236.000
 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 236.000
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 236.000

Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi  
im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie 640

801    Oświata i wychowanie 640
 80101   Szkoły podstawowe 640
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 640

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 2.000
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 2.000

 85415  Pomoc materialna dla uczniów 2.000
  3240 Stypendia dla uczniów 2.000

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie 83.000

926   Kultura fizyczna 83.000
 92601  Obiekty sportowe 83.000



  4480 Podatek od nieruchomości 8.000

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

75.000

 OGÓŁEM  345.840
 

§  3. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę  10.000 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 2.000

852    Pomoc społeczna 2.000
 85215   Dodatki mieszkaniowe 2.000
  3110 Świadczenia społeczne 2.000

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie 8.000

630    Turystyka 8.000
 63095   Pozostała działalność 8.000
  4480 Podatek od nieruchomości 8.000
 OGÓŁEM  10.000

 

§ 4. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2  pkt 6 

ustawy o finansach publicznych o kwotę 249.200 zł. 

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

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

Województwa Zachodniopomorskiego.    
 

                              
     PRZEWODNICZĄCA RADY 

        
        Elżbieta Kasprzyk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

Dział 630, 926 

8.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości. 

24.200 zł – zwiększenia wydatków dokonuje się na wniosek Wydziału Inwestycji 

i Rozwoju w związku z otrzymaniem raportu końcowego dla inwestycji dotyczącej 

budowy nabrzeża (środki z przychodów z tytułu wolnych środków). 

Dział 801 

640 zł  - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Szkoły 

Podstawowej Nr 1 w Gryfinie w celu ujęcia środków otrzymanych od Stowarzyszenia 

Gmin Polskich Euroregionu Pomerania z przeznaczeniem na zakup materiałów 

i wyposażenia. 

Dział 852, 854 

2.000  zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na pomoc materialną dla 

uczniów (stypendia).  

Dział 900  

86.000 zł -  zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem 

Wydziału Inwestycji i Rozwoju w celu ujęcia środków dotyczących porozumienia 

w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do przystani wędkarskiej 

w Gryfinie. 

150.000 zł – zwiększenia wydatków dokonuje się na wniosek Wydziału Inwestycji 

i Rozwoju w celu zabezpieczenia środków na budowę osadnika i separatora w ul. 

Brzozowej w celu podczyszczania wód deszczowych z ul. Łużyckiej w Gryfinie (środki 

z przychodów z tytułu wolnych środków). 

Dział 926  

75.000 zł – zwiększenia wydatków dokonuje się na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na zakup ciągnika niezbędnego do obsługi 

boisk sportowych (środki z przychodów z tytułu wolnych środków). 
 
 
Zatwierdziła: 
Beata Blejsz 
 
 
 
Sprawdziła: 
Milena Świeboda 
 
 
Sporządziła: 
Sylwia Skrzyniarz 


