
ZARZĄDZENIE NR 0050.84. 2014 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO 

z dnia 23 lipca 2014 r. 
 
 
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 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 poz. 379, poz.911)              
oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XLI/364/2014 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 
r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014, zarządzam, co następuje: 
 

§ 1.  Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 99.613,74 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 99.613,74

852   Pomoc społeczna 99.613,74

 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 

13.100

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie 
(związkom gmin) ustawami 

13.100

 85215   Dodatki mieszkaniowe 4.984,74

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie 
(związkom gmin) ustawami 

4.984,74

 85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 

3.804

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie 
(związkom gmin) ustawami 

3.804

 85295  Pozostała działalność 77.725

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie 
(związkom gmin) ustawami 

77.725

 OGÓŁEM  99.613,74
 

§ 2.  Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 44.788 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 44.788

852   Pomoc społeczna 44.788

 85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

44.788

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

44.788

 OGÓŁEM  44.788
 



§ 3.  Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań wykonywanych na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 188.090,55 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 188.090,55

853     Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 

188.090,55

  85395   Pozostała działalność 188.090,55

  2327 

Dotacje celowe otrzymanie z powiatu na zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego 

178.131,95

  2329 

Dotacje celowe otrzymanie z powiatu na zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego 

9.958,60

 OGÓŁEM  188.090,55
 

§ 4.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 99.613,74 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Ośrodek Pomocy Społecznej  w Gryfinie 99.613,74

852   Pomoc społeczna 99.613,74

 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 

13.100

  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne  13.100
 85215   Dodatki mieszkaniowe 4.984,74
  3110 Świadczenia społeczne 4.984,74

 85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 

3.804

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.804
 85295  Pozostała działalność 77.725

  3110 Świadczenia społeczne 77.725
 OGÓŁEM  99.613,74

 

§ 5.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 44.788 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Ośrodek Pomocy Społecznej  w Gryfinie 44.788

852   Pomoc społeczna 44.788

 85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

44.788

  3110 Świadczenia społeczne 44.788
 OGÓŁEM  44.788

 

§ 6.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań wykonywanych na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 188.090,55 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Ośrodek Pomocy Społecznej  w Gryfinie 188.090,55

853     Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 

188.090,55

  85395   Pozostała działalność 188.090,55



  4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21.918,40
  4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.188,87
  4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.898,39
  4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 162,23
  4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.330,89
  4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 237,52
  4127 Składki na Fundusz Pracy  524,10
  4129 Składki na Fundusz Pracy  29,26
  4177 Wynagrodzenia bezosobowe 11.829,50
  4179 Wynagrodzenia bezosobowe 670,50
  4217 Zakup materiałów i wyposażenia 3.313,23
  4219 Zakup materiałów i wyposażenia 185,54
  4307 Zakup usług pozostałych 132.876,04
  4309 Zakup usług pozostałych 7.461,43
  4437 Różne opłaty i składki 95,36
  4439 Różne opłaty i składki 4,64

  4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 

346,04

  4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 

18,61

 OGÓŁEM  188.090,55
 

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

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 
 

       Henryk Piłat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        



UZASADNIENIE 
 

 

Dział 852 

13.100 zł – zwiększenia w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie  

z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 341/2014, którym w rozdziale 

85213 przyznano środki na opłacenie i refundację składek  na ubezpieczenie 

zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie 20.1.1.9.). 

44.788 zł – zwiększenia w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie  

z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 380/2014, którym w rozdziale 

85214 przyznano środki na wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy 

społecznej (z rezerwy celowej poz. 25, działanie 13.1.1.1.). 

4.984,74 zł – zwiększenia w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie  

z zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 139/2014 i 369/2014, którymi 

w rozdziale 85215 przyznano środki na wsparcie finansowe jst w realizacji zadań 

pomocy społecznej (kwota z rezerwy celowej poz. 24, działanie 13.1.1.1.). 

3.804 zł – zwiększenia w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie  

z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 379/2014, którym w rozdziale 

85228 przyznano środki na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (kwota z 

rezerwy celowej poz. 25, działanie 13.1.1.2.). 

77.725 zł – zwiększenia w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie  

z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 337/2014, którym w rozdziale 

85295 przyznano środki na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w 

zakresie dożywiania (kwota z rezerwy celowej poz. 27, działanie 13.1.1.8.). 

 

Dział 853 

188.090,55 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z 

wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w związku z 

podpisaniem aneksu zwiększającego środki na realizację projektu partnerskiego pn. 

„Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim”. 

 

 

 

 

 
Sporządziła 
Sylwia Skrzyniarz 
 


