
ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2017 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO 

z dnia 29 marca 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) 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. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 94.952,00 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 94.952,00

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 94.952,00

 85415  Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 
socjalnym 

94.952,00

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

94.952,00

 OGÓŁEM  94.952,00
 

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu zadań własnych o kwotę  100.047,80 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 98.022,80

150   Przetwórstwo przemysłowe 1.200,00
15011   Rozwój przedsiębiorczości 1.200,00

   2830 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych 

1.200,00

750   Administracja publiczna 5.848,00
75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5.248,00

 4300 Zakup usług pozostałych 5.248,00
75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego 600,00

 4300 Zakup usług pozostałych 600,00

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

10.000,00

 75412  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

10.000,00

 4260 Zakup energii 10.000,00
758    Różne rozliczenia 24.400,00

75818   Rezerwy ogólne i celowe 24.400,00
 4810 Rezerwy                                         (rezerwa  ogólna) 20.800,00

  6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne             
                                                       (rezerwa  celowa) 

3.600,00

926  Kultura fizyczna 56.574,80
92601 Obiekty sportowe 56.574,80

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 56.480,00



 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 94,80

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 2.025,00
851   Ochrona zdrowia 2.025,00

85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2.025,00
 4300 Zakup usług pozostałych 2.025,00

 OGÓŁEM  100.047,80
 

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu zadań własnych o kwotę 194.999,80 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 97.222,80

150   Przetwórstwo przemysłowe 1.200,00
15011   Rozwój przedsiębiorczości 1.200,00

  4260 Zakup energii 1.200,00
750   Administracja publiczna 5.848,00

75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5.248,00

  4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 
analiz i opinii 

4.748,00

 4580 Pozostałe odsetki 500,00
75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego 600,00

 4430 Różne opłaty i składki 600,00

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

10.000,00

 75412  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

10.000,00

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00
851  Ochrona zdrowia 20.000,00

85195 Pozostała działalność 20.000,00

  2360 

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

20.000,00

926  Kultura fizyczna 60.174,80
92601 Obiekty sportowe 3.694,80

  4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego 

94,80

 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.600,00
 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 56.480,00

  2360 

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

12.730,00

  3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 
wynagrodzeń 

43.750,00

Szkoła Muzyczna I stopnia w Gryfinie 800,00
801  Oświata i wychowanie 800,00

 80132 Szkoły artystyczne 800,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00



Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie 2.025,00
851   Ochrona zdrowia 2.025,00

85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2.025,00
 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.025,00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 94.952,00
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 94.952,00

 85415  Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 
socjalnym 

94.952,00

 3240 Stypendia dla uczniów 94.952,00
 OGÓŁEM  194.999,80

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

 
 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 
 

Meczysław Sawaryn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

Dział 150 

1.200,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału 

Inwestycji i Rozwoju w celu zabezpieczenia środków na opłaty za energię elektryczną 

w Strefie Przemysłowej w Gardnie. 

 

Dział 750 

5.248,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału 

Finansowo-Księgowego w celu prawidłowego ujęcia środków finansowych na 

działalność bieżącą. 

600,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału 

Edukacji i Spraw Społecznych w celu prawidłowego ujęcia środków na zakup licencji 

na animację i muzykę, która wykorzystana będzie przy produkcji filmów 

reportażowych i autopromocyjnych gminy. 

 

Dział 754 

10.000,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem 

Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w celu zabezpieczenia środków na 

zakup materiałów i sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych. 

 

Dział 801, 758 

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

Muzycznej I stopnia w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na organizację 

warsztatów fletowych (środki z rezerwy ogólnej). 

 

Dział 851, 758 

2.025,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Gryfinie w celu przekazania środków dla Centrum Usług 

Wspólnych w Gryfinie na refundację kosztów za korzystanie z autobusu w ramach 

dowozu dzieci na półkolonie zimowe. 

20.000,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału 

Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na zadania z zakresu 

ochrony zdrowia – dotacje dla organizacji pozarządowych (środki z rezerwy ogólnej). 

 

 

 



Dział 854 

94.952,00 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie                        

z  zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 105/2017, którym zwiększono 

gminie dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów – art.90d i 90 e ustawy o systemie oświaty 

(środki z rezerwy poz. 26, działanie 3.1.5.3.W). 

 

Dział 926, 758 

94,80 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału 

Edukacji i Spraw Społecznych w celu prawidłowego ujęcia środków w obrębie 

funduszy sołeckich na zakup map niezbędnych do zgłoszeń o zamiarze robót 

budowlanych na obiektach sportowo-rekreacyjnych.  

12.730,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału 

Edukacji i Spraw Społecznych w celu prawidłowego ujęcia środków na dotację 

z zakresu realizacji zadań dotyczących kultury fizycznej. 

43.750,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału 

Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na nagrody dla 

zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym 

lub krajowym  w roku 2016. 

3.600,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału 

Edukacji i Spraw Społecznych w związku z realizacją budżetu obywatelskiego – 

sporządzenie dokumentacji projektowych i pełnienie funkcji inspektora nadzoru 

budowlanego w następujących zadaniach: 

− budowa piłkochwytu na boisku sportowym w Gardnie, 

− budowa Street Workout Park Gryfino, 

− wzrost atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej mikroregionu obejmującego 

sołectwa: Bartkowo, Steklno, Steklinko i Włodkowice poprzez montaż elementów 

siłowni zewnętrznych 

(środki z rezerwy celowej). 

 

 
        Zatwierdziła  
                     Beata Blejsz 
Sporządziła         
Sylwia Skrzyniarz 
 
 
Sprawdziła 
Milena Świeboda 
 
 


