
ZARZĄDZENIE NR 0050.122.2017 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO 

z dnia 10 pa ździernika 2017 r. 
 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok.  
 
 
 Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870, 1948, 1984 i 2260; z 2017 r. poz. 191, 659, 
933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) oraz § 13, pkt 1 Uchwały Nr XXXI/283/16 Rady Miejskiej  
w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino  na 
rok 2017, zarządzam, co następuje: 
 

 

§ 1. Zmniejsza się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 4.000 zł 

Dział  Rozdział  Paragraf  Wyszczególnienie  Kwota  
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie  4.000 

852   Pomoc społeczna 4.000 

 
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 

4.000 

 
 2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 

4.000 

 OGÓŁEM  4.000 
 

§ 2. Zmniejsza się wydatki  gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 37.900 zł 

Dział  Rozdział  Paragraf  Wyszczególnienie  Kwota  

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 33.900 

758 
 

 Różne rozliczenia 10.000 

 
75818  Rezerwy ogólne i celowe 10.000 

  
4810 Rezerwy                                         (rezerwa  ogólna) 10.000 

754 
 

 
Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona 
przeciwpo żarowa 

2.500 

 
75416  Straż gminna (miejska) 2.500 

  
4270 Zakup usług remontowych 2.500 

900 
  

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15.000  

 
90001 

 
Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6.500 

  
4430 Różne opłaty i składki 6.500 

 
90002 

 
Gospodarka odpadami 8.500 

  
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 8.000 

  
4410 Podróże służbowe krajowe 500 

921 
  

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6.400  

 
92105 

 
Pozostałe zadania w zakresie kultury 1.800 

  
4300 Zakup usług pozostałych 1.800 

 
92109 

 
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3.000 

  
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.000 



 
92195 

 
Pozostała działalność 1.600 

 
 4220 Zakup środków żywności 1.490 

 
 4300 Zakup usług pozostałych 110 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie  4.000 
852   Pomoc społeczna 4.000 

 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 

4.000 

  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4.000 

 OGÓŁEM  37.900 
 

§ 3. Zwiększa się wydatki  gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 33.900 zł 

Dział  Rozdział  Paragraf  Wyszczególnienie  Kwota  

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 33.900 

752 
 

 Obrona narodowa 10.000 

 
75212  Pozostałe wydatki obronne 10.000 

  
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10.000 

754 
 

 
Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona 
przeciwpo żarowa 

2.500 

 
75416  Straż gminna (miejska) 2.500 

  
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.500 

900 
  

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15.000  

 
90001 

 
Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6.500 

  
4390 

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 
analiz i opinii 

6.500 

 
90002 

 
Gospodarka odpadami 8.500 

  
4300 Zakup usług pozostałych 8.000 

  
4700 

Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej 

500 

921 
  

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6.400  

 
92105 

 
Pozostałe zadania w zakresie kultury 1.800 

  
4220 Zakup środków żywności 1.800 

 
92109 

 
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3.000 

  
4270 Zakup usług remontowych 3.000 

 
92195 

 
Pozostała działalność 1.600 

  
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000 

 
 4300 Zakup usług pozostałych 600 

 OGÓŁEM  33.900 
 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy. 
  

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.           
 
 
 
 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 

 



UZASADNIENIE 
 

Dział 752, 758 

10.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Gminnego 

Centrum Zarządzania Kryzysowego w celu zabezpieczenia środków na wypłaty 

rekompensat za udział żołnierzy rezerwy w ćwiczeniach wojskowych (środki 

z rezerwy ogólnej, bieżącej). 

 

Dział 754 

2.500 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Straży 

Miejskiej w celu zabezpieczenia środków na działalność bieżącą. 

 

Dział 852 

4.000 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z decyzją 

Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 185/2017, którą zmniejszono gminie dotację 

celową na  opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby 

uprawnione. 

 

Dział  900 

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

Podatków i Opłat Lokalnych oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej w związku 

z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki związane z zagospodarowaniem 

odpadów. 

500 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału 

Organizacyjnego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na szkolenia 

w zakresie gospodarki odpadami. 

6.500 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału 

Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w związku z koniecznością 

zabezpieczenia środków na operaty wodno-prawne. 

 

Dział 921 

1.800 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału 

Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań 

z zakresu kultury 

 



1.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału 

Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań 

w obrębie funduszu sołeckiego miejscowości Daleszewo. 

3.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału 

Inwestycji i Rozwoju w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań w obrębie 

funduszu sołeckiego miejscowości Daleszewo. 

600 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału 

Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań 

w obrębie funduszu sołeckiego miejscowości Sobiemyśl. 

 

 

        Zatwierdziła  
                                                                                                Milena Świeboda 
 
 
 
 
Sporządziła         
Sylwia Skrzyniarz 
 


