
ZARZĄDZENIE NR 0050.63.2016 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO 

z dnia 6 maja 2016 r. 
 
 
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok.  
 
 
 
 Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, 
poz. 1146,  poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117,                
poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, 
poz. 1890, poz. 2150 i z 2016 r. poz.195) oraz § 13,  pkt 1 Uchwały Nr XVII/141/15 Rady 
Miejskiej  w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino  
na rok 2016, zarządzam, co następuje: 
 
 
 
§  1. Zmniejsza się dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 9.595.079 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 9.595.079

852   Pomoc społeczna 9.595.079
 85295  Pozostała działalność 9.595.079

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 
ustawami 

9.579.079

  6310 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminom ustawami 

16.000

 OGÓŁEM  9.595.079
 

§ 2. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 9.595.079 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 9.595.079

852   Pomoc społeczna 9.595.079
 85211  Świadczenie wychowawcze 9.595.079

  2060 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
zlecone gminom (związkom gmin, związkom 
powiatowo-gminnym), związane z realizacją 
świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc 
państwa w wychowaniu dzieci 

9.579.079

  6340 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z 
zakresu administracji rządowej zlecone gminom 
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), 
związane z realizacją świadczenia wychowawczego 
stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 

16.000

 OGÓŁEM  9.595.079
 

 



§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 9.595.079 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 9.595.079

852   Pomoc społeczna 9.595.079
 85295  Pozostała działalność 9.595.079
  3110 Świadczenia społeczne 9.403.178
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 102.074
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17.500
  4120 Składki na Fundusz Pracy 2.500
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 540
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34.000
  4300 Zakup usług pozostałych 16.597
  4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.650

  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej 

1.040

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

16.000

 OGÓŁEM  9.595.079
 

§ 4. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 9.595.079 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 9.595.079

852   Pomoc społeczna 9.595.079
 85211  Świadczenie wychowawcze 9.595.079
  3110 Świadczenia społeczne 9.403.178
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 102.074
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17.500
  4120 Składki na Fundusz Pracy 2.500
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 540
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34.000
  4300 Zakup usług pozostałych 16.597
  4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.650

  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej 

1.040

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

16.000

 OGÓŁEM  9.595.079
 
§ 5. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu zadań własnych o kwotę 76.982 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Przedszkole Nr 5 w Gryfinie 1.070

801   Oświata i wychowanie 1.070
 80104  Przedszkola 1.070
  4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.070

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 432
801   Oświata i wychowanie 432

 80101  Szkoły podstawowe 432
  4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 432

Zespół Szkół w Chwarstnicy 6.632
801   Oświata i wychowanie 6.632

 80101  Szkoły podstawowe 6.632
  4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.632

Zespół Szkół w Gardnie 24.350



801   Oświata i wychowanie 24.350
 80101  Szkoły podstawowe 3.601
  4300 Zakup usług pozostałych 3.601

 80150  

Realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 
i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, 
liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i 
szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 

20.749

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17.343
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.982
  4120 Składki na Fundusz Pracy 424

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 3.000
801   Oświata i wychowanie 3.000

 80110 Gimnazja 3.000
  4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.000

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 20.749
801  Oświata i wychowanie 20.749

 80150  

Realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 
i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, 
liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i 
szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 

20.749

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17.343
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.982
  4120 Składki na Fundusz Pracy 424

Zespół Szkół w Chwarstnicy 20.749
801  Oświata i wychowanie 20.749

 80150  

Realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 
i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, 
liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i 
szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 

20.749

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17.343
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.982
  4120 Składki na Fundusz Pracy 424
 OGÓŁEM  76.982

 
§ 6. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu zadań własnych o kwotę 76.982 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Przedszkole Nr 5 w Gryfinie 1.070

801   Oświata i wychowanie 1.070
 80148  Stołówki szkolne i przedszkolne 1.070
  4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.070

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 432
801   Oświata i wychowanie 432

 80103  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 432
  4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 432

Zespół Szkół w Chwarstnicy 6.632
801   Oświata i wychowanie 6.632

 80103  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2.765
  4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.765
 80110 Gimnazja 3.867
  4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.867



Zespół Szkół w Gardnie 24.350
801   Oświata i wychowanie 24.350

 80103  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3.025
  4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.025
 80110 Gimnazja 576
  4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 576

 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 

20.749

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17.343
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.982
  4120 Składki na Fundusz Pracy 424

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 3.000
801   Oświata i wychowanie 3.000

 80120 Licea ogólnokształcące 3.000
  4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.000

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 20.749
801  Oświata i wychowanie 20.749

 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 

20.749

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17.343
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.982
  4120 Składki na Fundusz Pracy 424

Zespół Szkół w Chwarstnicy 20.749
801  Oświata i wychowanie 20.749

 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 

20.749

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17.343
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.982
  4120 Składki na Fundusz Pracy 424
 OGÓŁEM  76.982

 
 
  § 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy. 
  
  § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
 
 

 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

 
Mieczysław Sawaryn 

 
 
 



UZASADNIENIE 
 

Dział 801  

1.070 zł -  zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Przedszkola 

Nr 5 w Gryfinie, w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych. 

432 zł -  zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Szkoły 

Podstawowej  Nr 1 w Gryfinie, w celu zabezpieczenia środków na odpis na 

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 

6.632 zł -  zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół 

w Chwarstnicy, w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych. 

3.601 zł -  zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół 

w Gardnie, w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych. 

20.749 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Zespołu 

Szkół w Gardnie, w celu zabezpieczenia  środków na realizację zadania 

wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci. 

3.000 zł -  zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Gryfinie, w celu zabezpieczenia środków na odpis na 

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 

20.749 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Szkoły 

Podstawowej Nr 2 w Gryfinie, w celu zabezpieczenia  środków na realizację zadania 

wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci. 

20.749 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Zespołu 

Szkół w Chwarstnicy, w celu zabezpieczenia  środków na realizację zadania 

wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci. 

Dział 852 

9.595.079 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie                        

z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 229/2016, którym zmieniono 

klasyfikację budżetową dotacji celowej na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci  - 

(działanie 13.4.1.5.). 
   

 
 
Sporządziła        Zatwierdziła  
Sylwia Skrzyniarz        Beata Blejsz 
 
 
Sprawdziła 
Milena Świeboda 


