
ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2016 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO 

z dnia 13 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. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 331.656,37 zł 

Dział  Rozdział  Paragraf  Wyszczególnienie  Kwota  
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie  331.656,37 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 331.656,37  
 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 331.656,37 

  6207 

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 wyłączeniem 
dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 

331.656,37 

 OGÓŁEM  331.656,37 
 

 
§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu zadań własnych o kwotę  65.915,80 zł 

Dział  Rozdział  Paragraf  Wyszczególnienie  Kwota  
Urząd Miasta i Gminy  w Gryfinie  65.915,80 

600   Transport i ł ączno ść 2.000,00 
 60095  Pozostała działalność 2.000,00 
  4300 Zakup usług pozostałych 2.000,00 

750   Administracja publiczna 5.000,00  
 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5.000,00 
  4300 Zakup usług pozostałych 5.000,00 

758  
 

Różne rozliczenia 1.900,00 
 75818 

 
Rezerwy ogólne i celowe 1.900,00 

  4810 Rezerwy 1.900,00 
801  

 
Oświata i wychowanie 450,00 

 80195 
 

Pozostała działalność 450,00 
  4300 Zakup usług pozostałych 450,00 

900  
 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9.000,00  
 90001 

 
Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4.000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 4.000,00 
 90004 

 
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5.000,00 



  4300 Zakup usług pozostałych 5.000,00 
921  

 
Kultura i ochrona środowiska 3.000,00  

 92105 
 

Pozostałe zadania w zakresie kultury 1.000,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 
 92195 

 
Pozostała działalność 2.000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 2.000,00 
926  

 
Kultura fizyczna 44.565,80 

 92601 
 

Obiekty sportowe 44.565,80 
  4300 Zakup usług pozostałych 44.550,00 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15,80 

 OGÓŁEM  65.915,80 
 
§ 3. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu zadań własnych o kwotę 397.572,17 zł 

Dział  Rozdział  Paragraf  Wyszczególnienie  Kwota  
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie  395.222,17 

600   Transport i ł ączno ść 2.000,00 
 60095  Pozostała działalność 2.000,00 

 
 

4390 
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 
analiz i opinii 

2.000,00 

750 
 

 Administracja publiczna 5.000,00  
 75023 

 
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5.000,00 

  4430 Różne opłaty i składki 5.000,00 
900  

 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 340.656,37  

 90001 
 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 335.656,37 

  4390 
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 
analiz i opinii 

4.000,00 

  6207 

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 wyłączeniem 
wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 

331.656,37 

 90004 
 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5.000,00 

  4390 
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 
analiz i opinii 

5.000,00 

921  
 

Kultura i ochrona środowiska 3.000,00  
 92105 

 
Pozostałe zadania w zakresie kultury 1.000,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 
 92195 

 
Pozostała działalność 2.000,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 
926  

 
Kultura fizyczna 44.565,80 

 92601 
 

Obiekty sportowe 115,80 

  4520 
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego 

115,80 

 92605 
 

Zadania w zakresie kultury fizycznej 44.450,00 

  2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 
do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 
pożytku publicznego 

15.000,00 



  3040 
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 
wynagrodzeń 

24.250,00 

 
 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.700,00 

 
 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.500,00 

Zespół Szkół w Gardnie  450,00 
801   Oświata i wychowanie 450,00 

 80101  Szkoły podstawowe 450,00 
  4300 Zakup usług pozostałych 450,00 

Zespół Szkół w Gryfinie  1.900,00 
801   Oświata i wychowanie 1.900,00  

 80148  Stołówki szkolne i przedszkolne 1.900,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.900,00 

 OGÓŁEM  397.572,17 
 
 
  § 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 Paweł Nikitiński 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

Dział 600  

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

Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, w celu 

zabezpieczenia  środków na wydatki związane z wykonaniem analiz i opinii. 

 

Dział 750  

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

Organizacyjnego, w celu zabezpieczenia  środków na realizację bieżących zadań 

wydziału – opłata abonamentowa. 

 

Dział 801, 758  

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

w Gryfinie, w celu zabezpieczenia  środków na zakup piekarników do stołówki (środki 

z rezerwy ogólnej). 

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

Edukacji i Spraw Społecznych, w celu zabezpieczenia środków dla Zespołu Szkół                 

w Gardnie na dofinansowanie wycieczki edukacyjnej. 

 

Dział 900  

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

Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, w celu 

zabezpieczenia  środków na wydatki związane z wykonaniem analiz i opinii. 

331.656,37 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie                

z wnioskiem Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji                  

w celu ujęcia środków dotyczących płatności końcowej w ramach projektu „Budowa            

i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino” 

 

Dział 921 

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

Edukacji i Spraw Społecznych, w celu zabezpieczenia środków na prawidłową 

realizację zadań w obrębie funduszu sołeckiego miejscowości Krajnik – organizacja 

festynu rodzinnego. 

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

Edukacji i Spraw Społecznych, w celu zabezpieczenia środków bieżącą działalność 

wydziału. 



Dział 926 

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

Edukacji i Spraw Społecznych, w celu zabezpieczenia środków na bieżącą 

działalność wydziału. 

15,80 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału 

Edukacji i Spraw Społecznych, w celu zabezpieczenia środków na prawidłową 

realizację zadań w obrębie funduszu sołeckiego miejscowości Żórawie – zakup map 

zasadniczych do celów projektowych. 

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

Edukacji i Spraw Społecznych, w celu zabezpieczenia środków na współorganizacją 

zawodów sportowych oraz na organizację Gali Sportu – zlecenie druku dyplomów, 

zaproszeń, nagrody pieniężne dla sportowców, wykonanie filmu promocyjnego. 

   
 
 
Sporządziła        Zatwierdziła  
Sylwia Skrzyniarz        Beata Blejsz 
 
 
Sprawdziła 
Milena Świeboda 
 
 


