
ZARZĄDZENIE NR 0050.52. 2016 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO 

z dnia 15 kwietnia 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, Dz. U. z 2014 r. poz. 379,              
poz. 911, poz. 1146,  poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. 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. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 13.000 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 13.000

852   Pomoc społeczna 13.000

 85213  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 
integracji społecznej 

13.000

  2010 

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

13.000

 OGÓŁEM  13.000
 
 
§ 2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 13.000 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 13.000

852   Pomoc społeczna 13.000

 85213  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 
integracji społecznej 

13.000

  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 13.000
 OGÓŁEM  13.000

 

 

 

 

 



§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu zadań własnych o kwotę 36.403zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 36.403

750   Administracja publiczna 25.603
 75095  Pozostała działalność 25.603
  4300 Zakup usług pozostałych 25.603

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.800
 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 10.800
  4270 Zakup usług remontowych 10.800
 OGÓŁEM  36.403

 
 
§ 4. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu zadań własnych o kwotę 36.403 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 36.403

750   Administracja publiczna 25.603
 75095  Pozostała działalność 25.603

  4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 
analiz i opinii 25.550

  4560 

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych      
z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184   
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości 

53

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.800
 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 10.800
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10.800
 OGÓŁEM  36.403

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

 
 
 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 
 

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

Dział 750  

25.603 zł -  zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału 

Finansowo-Księgowego, w celu zabezpieczenia środków na prawidłową realizację 

bieżących zadań. 

 

Dział 852 

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

z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 194/2016, którym zwiększono 

gminie dotację celową na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne 

za osoby uprawnione  (działanie 20.1.3.1.). 

 

Dział 900  

10.800 zł -  zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału 

Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji, w celu zabezpieczenia 

środków na wynagrodzenia MAO uczestniczącego w rozliczeniu końcowym budowy 

kanalizacji sanitarnej. 
   

 
 
Sporządziła        Zatwierdziła  
Sylwia Skrzyniarz        Beata Blejsz 
 
 
Sprawdziła 
Milena Świeboda 
 


