
                                       UCHWAŁA Nr  XXVI/242/16               
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 

z dnia 25 sierpnia 2016 r. 
 
w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok.  

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), uchwala się co następuje: 

 
 

§ 1. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 651.558 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 628.585

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 604.000

 90019  Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 
opłat i kar za korzystanie ze środowiska 

604.000

  0690 Wpływy z różnych opłat 604.000
926    Kultura fizyczna 24.585

 92695  Pozostała działalność 24.585

  2440 
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych 
na realizację zadań bieżących jednostek sektora 
finansów publicznych 

24.585

Przedszkole Nr 1 w Gryfinie 2.973
801   Oświata i wychowanie 2.973

 80104  Przedszkola 2.973
  0970 Wpływy z różnych dochodów 2.973

Dzienny Dom Senior - WIGOR w Gryfinie 20.000
852   Pomoc społeczna 20.000

 85295  Pozostała działalność 20.000
  0690 Wpływy z różnych opłat 7.500
  0830 Wpływy z usług 12.500
 OGÓŁEM  651.558

 

§ 2. Zmniejsza się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 24.585 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 24.585

926    Kultura fizyczna 24.585
 92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej 24.585

  2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 
gmin, związków powiatowo-gminnych) 

24.585

 OGÓŁEM  24.585
 

 

 

 



§  3. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 853.073 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 830.100

600   Transport i łączność 349.000
 60016  Drogi publiczne gminne 349.000
  4270 Zakup usług remontowych 230.000
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 119.000

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 350.000
 85305  Żłobki 350.000

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

350.000

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 55.000
 90004  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 55.000
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 55.000

926    Kultura fizyczna 76.100
 92601  Obiekty sportowe 500
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500
 92695  Pozostała działalność 75.600
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 41.600
  4300 Zakup usług pozostałych 34.000

Przedszkole Nr 1 w Gryfinie 2.973
801   Oświata i wychowanie 2.973

 80104  Przedszkola 2.973
  4270 Zakup usług remontowych 2.973

Dzienny Dom Senior - WIGOR w Gryfinie 20.000
852   Pomoc społeczna 20.000

 85295  Pozostała działalność 20.000
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.560
  4300 Zakup usług pozostałych 14.000

  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej 

640

 OGÓŁEM  853.073
 

 

§ 4. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 226.100 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 226.100

757   Obsługa długu publicznego 150.000

 75702  
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 
jednostek samorządu terytorialnego 

150.000

  8110 
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 
lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu 
terytorialnego kredytów 

150.000

921    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 500
 92195  Pozostała działalność 500
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500

926    Kultura fizyczna 75.600
 92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej 75.600



  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 41.600
  4300 Zakup usług pozostałych 34.000
 OGÓŁEM  226.100

 

§  5.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.    

 

                              PRZEWODNICZĄCA RADY 
        
              Elżbieta Kasprzyk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

Dział 600, 757, 853, 900 

404.000 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem 

Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w celu 

zabezpieczenia środków finansowych do przygotowania dokumentów niezbędnych 

do złożenia wniosków o dofinansowanie z RPO WZ 2014 – 2020 na następujące 

zadania:  

1. „Zintegrowane centrum przesiadkowe”,  

2. „Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią 

TEN-T,”   

3. „Budowa infrastruktury technicznej w celu poprawy funkcjonowania i wzrostu 

konkurencyjności MŚP w rejonie drogi krajowej 31 (ul. Pomorska) w Gryfinie”, 

4. „Odnowa zieleni w Parku Miejskim w  Gryfinie oraz zagospodarowanie terenu Górki 

Miłości”. 

Ponadto zabezpiecza się środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych. 

W/w zadania sfinansowane zostaną z otrzymanych, w wyższej wysokości niż 

planowane, dochodów z tytułu opłat  i kar za korzystanie ze środowiska. 

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

z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych,  w celu zabezpieczenia 

środków na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w 

wieku do lat 3 „Maluch – edycja 2016 – moduł 1, na zakup wyposażenia do 

nowoutworzonego Żłobka Miejskiego w Gryfinie, którego otwarcie planowane jest na 

1 grudnia 2016 r. Zadanie sfinansowane zostanie z otrzymanych, w wyższej 

wysokości niż planowane, dochodów z tytułu opłat  i kar za korzystanie ze środowiska 

oraz z oszczędności na wydatkach związanych z obsługą długu. 

 

Dział 801  

2.973 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem 

Przedszkola Nr 1 w Gryfinie w związku z otrzymaniem odszkodowania za zalanie 

pomieszczeń kuchennych. 

 

Dział 852  

20.000 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się na wniosek Dziennego 

Domu Senior – WIGOR w Gryfinie, w celu ujęcia w planie dochodów odpłatności 

uczestników dziennego domu za pobyt i wyżywienie oraz ujęcia w planie wydatków 

kosztów funkcjonowania jednostki. 



 

Dział  921, 926  

24.585 zł/75.600 zł -  zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie                   

z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, w celu prawidłowego ujęcia 

środków na realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać”,              

pn. „I my potrafimy pływać – zajęcia nauki pływania w Gminie Gryfino”.  

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

Edukacji i Spraw Społecznych, w celu prawidłowego ujęcia środków dotyczących 

funduszu sołeckiego miejscowości Sobiemyśl. 
 
 
 
Zatwierdziła: 
Beata Blejsz 
 
 
Sprawdziła: 
Maria Waszczyk 
 
Sporządziła: 
Sylwia Skrzyniarz 
 


