
                                       UCHWAŁA Nr         /        /16            Druk nr 11/XXIX 
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 
 z dnia        października 2016 r. 

 
w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 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, poz.1579), uchwala się co następuje: 

 
 

§ 1. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 354.146,25 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 275.780

758   Różne rozliczenia 275.480

 
75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego 
275.480

 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 275.480
801  Oświata i wychowanie 300

80101 Szkoły podstawowe 300

 
 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w 

postaci pieniężnej 
300

853  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 78.366,25
85395 Pozostała działalność 78.366,25

  2007 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 
udziałem środków europejskich oraz środków, o 
których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, z wyłączenie dochodów klasyfikowanych 
w paragrafie 205 

66.047,08

  2009 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 
udziałem środków europejskich oraz środków, o 
których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, z wyłączenie dochodów klasyfikowanych 
w paragrafie 205 

12.319,17

 OGÓŁEM  354.146,25
 

§  2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 528.997,25 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 444.331,00

801   Oświata i wychowanie 269.480,00
 80104  Przedszkola 109.700,00

  2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty 

100.500,00

  2310 
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego 

9.200,00



 80149  

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 
przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych i innych formach wychowania 
przedszkolnego 

151.500,00

  2450 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty 

151.500,00

 80195 Pozostała działalność 8.280,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8.280,00

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 150.000,00
 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 150.000,00

  2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 
instytucji kultury 

150.000,00

926  Kultura fizyczna 24.851,00
 92601 Obiekty sportowe 24.851,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.023,00
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23.828,00

Zespół Szkół w Gryfinie 6.000,00
801  Oświata i wychowanie 6.000,00

 80101 Szkoły podstawowe 3.180,00

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

3.180,00

 80110 Gimnazja 2.820,00

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

2.820,00

Zespół Szkół w Gardnie 300,00
801  Oświata i wychowanie 300,00

 80101 Szkoły podstawowe 300,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 78.366,25
853  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 78.366,25

 85395 Pozostała działalność 78.366,25
  4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.622,88
  4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.048,79
  4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 981,75
  4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 183,12
  4127 Składki na Fundusz Pracy 137,76
  4129 Składki na Fundusz Pracy 25,70
  4217 Zakup materiałów i wyposażenia 23.509,28
  4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4.384,97
  4307 Zakup usług pozostałych 35.795,41
  4309 Zakup usług pozostałych 6.676,59
 OGÓŁEM  528.997,25

 

§  3. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 174.851,00 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 24.851,00

600   Transport i łączność 13.855,00
 60016  Drogi publiczne gminne 13.855,00



  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13.855,00
921  Kultura i ochrana dziedzictwa narodowego 10.996,00

 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3.000,00
 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.000,00
 92195 Pozostała działalność 7.996,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.600,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.996,00
  4300 Zakup usług pozostałych 400,00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 150.000,00
852  Pomoc społeczna 150.000,00

 85206 Wspieranie rodziny 32.900,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24.000,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.500,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7.000,00

 85212  

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

17.100,00

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17.000,00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100,00
 85219 Ośrodki pomocy społecznej 100.000,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100.000,00
 OGÓŁEM  174.851,00

 

§  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 758, 801 

275.480 zł – zmian w planie dochodów  i wydatków dokonuje się w związku                

z informacją z Ministerstwa Finansów w sprawie zwiększenia części oświatowej 

subwencji ogólnej, którą przeznacza się na zakup projektora  do auli szkolnej w 

Zespole Szkół w Gryfinie, na dotację dla niepublicznego przedszkola oraz na dotacje 

dla gmin, w których dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Gryfino uczęszczają do 

przedszkoli. 
 

Dział 801  

300,00 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem 

Zespołu Szkół w Gardnie w związku z otrzymaniem darowizny na organizację                        

60-lecia szkoły. 

 

Dział 852, 921 

150.000,00  zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w związku z oszczędnościami budżetowymi 

jednostki z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Gryfińskiego Domu Kultury na 

działalność bieżącą oraz podwyżki dla pracowników.  

 

Dział 853 

78.366,25  zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie                       

z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, w związku z realizacją 

Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój pn.: „Wdrożenie usprawnień 

organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie”.  Program realizowany 

będzie w latach 2016- 2018. 
 

Dział 600, 921, 926  

1.023,00 zł -  zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału 

Edukacji i Spraw Społecznych, w celu prawidłowego ujęcia środków dotyczących 

funduszu sołeckiego miejscowości Żórawie. 

4.000,00 zł -  zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału 

Edukacji i Spraw Społecznych, w celu prawidłowego ujęcia środków dotyczących 

funduszu sołeckiego miejscowości Gardno. 



3.273,00 zł -  zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału 

Edukacji i Spraw Społecznych, w celu prawidłowego ujęcia środków dotyczących 

funduszu sołeckiego miejscowości Czepino. 

13.855,00 zł -  zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału 

Edukacji i Spraw Społecznych, w celu prawidłowego ujęcia środków dotyczących 

funduszu sołeckiego miejscowości Dołgie. 

2.700,00 zł -  zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału 

Edukacji i Spraw Społecznych, w celu prawidłowego ujęcia środków dotyczących 

funduszu sołeckiego miejscowości Nowe Czarnowo. 
 
 
Zatwierdziła: 
Beata Blejsz 
 
 
Sprawdziła: 
Milena Świeboda 
 
Sporządziła: 
Sylwia Skrzyniarz 


