
ZARZĄDZENIE NR 0050.143.2016 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO 

z dnia 2 grudnia 2016 r. 
 
 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2016 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) 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 wydatki gminy z tytułu zadań własnych o kwotę  234.830,50 zł 

Dział  Rozdział  Paragraf  Wyszczególnienie  Kwota  
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie  234.830,50 

700  
 

Gospodarka mieszkaniowa 17.000,00  

 
70005 

 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.000,00 

 
 4300 Zakup usług pozostałych 3.000,00 

 
70095 

 
Pozostała działalność 14.000,00 

 
 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14.000,00 

750  
 

Administracja publiczna 120.200,00  

 
75011 

 
Urzędy wojewódzkie 66.050,48 

 
 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 64.615,33 

 
 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.435,15 

 
75023 

 
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 54.149,52 

 
 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 54.149,52 

754  
 

Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona 
przeciwpo żarowa 

240,00 

 
75412 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

240,00 

 
 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 240,00 

758  
 

Różne rozliczenia 29.134,00 

 
75818 

 
Rezerwy ogólne i celowe 29.134,00 

 
 4810 Rezerwy                                          (rezerwa ogólna) 29.134,00 

801  
 

Oświata i wychowanie 10.626,50  
 80104 

 
Przedszkola 1.504,50 

 
 

2540 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty 

1.000,00 

 
 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 504,50 
 80106 

 
Inne formy wychowania przedszkolnego 2.500,00 

 
 

2540 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty 

2.500,00 

 80110 
 

Gimnazja 160,00 

  2310 

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

160,00 

 80195 
 

Pozostała działalność 6.462,00 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.000,00 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 462,00 



851  
 

Ochrona zdrowia 1.600,00 

 
85195 

 
Pozostała działalność 1.600,00 

 
 4300 Zakup usług pozostałych 1.600,00 

900  
 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 49.000,00  

 
90001 

 
Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6.000,00 

 
 4300 Zakup usług pozostałych 6.000,00 

 
90015 

 
Oświetlenie ulic, placów i dróg 43.000,00 

 
 4260 Zakup energii 20.000,00 

  
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23.000,00 

921  
 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7.030,00  

 
92120 

 
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 4.460,00 

 
 2720 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie prac remontowych i 
konserwatorskich obiektów zabytkowych 
przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych 

460,00 

 
 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4.000,00 

 
92195 

 
Pozostała działalność 2.570,00 

 
 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.360,00 

 
 4300 Zakup usług pozostałych 1.210,00 

 OGÓŁEM  234.830,50 
 

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu zadań własnych o kwotę 234.830,50 zł 

Dział  Rozdział  Paragraf  Wyszczególnienie  Kwota  

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 214.196,50 

700  
 

Gospodarka mieszkaniowa 17.000,00  

 
70005 

 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.000,00 

 
 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3.000,00 

 
70095 

 
Pozostała działalność 14.000,00 

 
 4300 Zakup usług pozostałych 14.000,00 

750  
 

Administracja publiczna 128.700,00  

 
75011 

 
Urzędy wojewódzkie 2.500,00 

 
 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.500,00 

 
75023 

 
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 117.700,00 

 
 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70.000,00 

 
 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20.000,00 

 
 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.900,00 

 
 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.500,00 

 
 4300 Zakup usług pozostałych 8.500,00 

 
 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.300,00 

 
 4410 Podróże służbowe krajowe 1.500,00 

 
 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1.000,00 

 
 4700 

Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej 

2.000,00 

 
75075 

 
Promocja jednostek samorządu terytorialnego 8.500,00 

 
 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.000,00 

 
 4300 Zakup usług pozostałych 2.500,00 

754  
 

Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona 
przeciwpo żarowa 

240,00 

 
75412 

 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 240,00 



przeciwpożarowa 

 
 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 240,00 

801  
 

Oświata i wychowanie 10.626,50  
 80120 

 
Licea ogólnokształcące 160,00 

  2310 

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

160,00 

 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 

10.466,50 

  2540 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty 

10.466,50 

851  
 

Ochrona zdrowia 1.600,00 

 
85195 

 
Pozostała działalność 1.600,00 

 
 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.600,00 

900  
 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 49.000,00  

 
90002 

 
Gospodarka odpadami 9.000,00 

 
 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9.000,00 

 
90015 

 
Oświetlenie ulic, placów i dróg 40.000,00 

  
4300 Zakup usług pozostałych 40.000,00 

921  
 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7.030,00  

 
92105 

 
Pozostałe zadania w zakresie kultury 4.460,00 

 
 4300 Zakup usług pozostałych 4.460,00 

 
92195 

 
Pozostała działalność 2.570,00 

 
 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.210,00 

 
 4300 Zakup usług pozostałych 1.360,00 

Przedszkole Nr 5 w Gryfinie 19.600,00  
801  

 
Oświata i wychowanie 19.600,00  

 
80104 

 
Przedszkola 19.600,00 

 
 4270 Zakup usług remontowych 19.600,00 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 1.034,00  
801  

 
Oświata i wychowanie 1.034,00  

 
80101 

 
Szkoły podstawowe 1.034,00 

 
 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.034,00 

 OGÓŁEM  234.830,50 
 
  § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy. 
  

  § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                     

 
 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Mieczysław Sawaryn 

 
 
 



UZASADNIENIE 

Dział 700 

3.000,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału 

Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w celu 

zabezpieczenia środków na postępowania sądowe. 

14.000,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału 

Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w celu zabezpieczenia 

środków na opracowanie dokumentacji dotyczącej rozbiórki budynków komunalnych 

w Bartkowie, Czepinie, Wełtyniu i Gryfinie. 

 

Dział 750, 758 

27.700,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem  Wydziału 

Organizacyjnego w celu zabezpieczenia środków na działalność bieżącą. 

92.500,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem  Wydziału 

Finansowo-Księgowego w celu zabezpieczenia środków na działalność bieżącą. 

2.500,00 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału 

Edukacji i Spraw Społecznych  w celu zabezpieczenia środków na promocję Gminy 

Gryfino przez zespół Rusty Chain (środki z rezerwy ogólnej). 

6.000,00 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału 

Edukacji i Spraw Społecznych  w celu zabezpieczenia środków na uzupełnienie 

wyposażenia biura oraz dokonanie niezbędnej wymiany sprzętu potrzebnego do 

prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych gminy (środki z rezerwy ogólnej). 

 

Dział 754 

240,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Gminnego 

Centrum Zarządzania Kryzysowego w celu zabezpieczenia środków na opłaty 

telekomunikacyjne. 

 

Dział 801, 758 

160,00 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału 

Edukacji i Spraw Społecznych  w celu zabezpieczenia środków na wydatki  z tytułu 

udziału w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych punków katechetycznych 

w Szczecinie, do których uczęszczają uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów 

oraz liceum ogólnokształcącego. 

 



19.600,00 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału 

Edukacji i Spraw Społecznych  w celu zabezpieczenia środków na remont 

pomieszczeń sanitarno-socjalnych dla pracowników kuchni w Przedszkolu Nr 5 w 

Gryfinie (środki z rezerwy ogólnej). 

10.466,50 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału 

Edukacji i Spraw Społecznych  w celu zabezpieczenia środków na dotację dla 

niepublicznego przedszkola. 

1.034,00 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Szkoły 

Podstawowej Nr 1 w Gryfinie  w celu zabezpieczenia środków na działalność bieżącą 

(środki  z rezerwy ogólnej). 

 

Dział 851 

1.600,00 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału 

Edukacji i Spraw Społecznych  w celu zabezpieczenia środków na wydatki  związane 

z ochroną zdrowia. 

 

Dział 900 

40.000,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału 

Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w celu zabezpieczenia 

środków na montaż ozdób świątecznych na terenie miasta. 

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

Finansowo-Księgowego w celu zabezpieczenia środków na działalność bieżącą. 

 

Dział 921 

4.460,00 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 – wydanie książki „Odrzanka jest naszą pasją. Historia piłki nożnej 

w Radziszewie i Daleszewie”. 

1.160,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału 

Edukacji i Spraw Społecznych w celu prawidłowego ujęcia środków dotyczących 

funduszu sołeckiego m. Chwarstnica. 

200,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału 

Edukacji i Spraw Społecznych w celu prawidłowego ujęcia środków dotyczących 

funduszu sołeckiego m. Sobiemyśl. 

800,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału 

Edukacji i Spraw Społecznych w celu prawidłowego ujęcia środków dotyczących 

funduszu sołeckiego m. Krajnik. 



410,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału 

Edukacji i Spraw Społecznych w celu prawidłowego ujęcia środków dotyczących 

funduszu sołeckiego m. Czepino. 

 
 
 
Sporządziła        Zatwierdziła  
Sylwia Skrzyniarz                     Beata Blejsz 
 
 
Sprawdziła 
Milena Świeboda 
 
 
 


