
                                         UCHWAŁA Nr XXXIX/388/17                  
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 

z dnia 7 września 2017 r. 
  
w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 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, 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730 i 935), uchwala się co następuje: 

 

§ 1. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 194.024,88 zł 
Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 174.882,88
010   Rolnictwo i łowiectwo 24.627,03

 01041  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 24.627,03

  2058 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 
udziałem środków europejskich oraz środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b  ustawy, lub 
płatności w ramach budżetu środków europejskich, 
realizowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego 

24.627,03

758   Różne rozliczenia 131.845,85
 75814  Różne rozliczenia finansowe 131.845,85

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

64.389,39

  6330 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
własnych gminy (związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych) 

67.456,46

801    Oświata i wychowanie  17.910,00
  80101   Szkoły podstawowe 15.765,00

   0970 Wpływy z różnych dochodów 15.765,00

  80120   Licea ogólnokształcące 2.145,00

   0970 Wpływy z różnych dochodów 2.145,00
921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 500,00

 92105  Pozostałe zadania w zakresie kultury 500,00

  0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w 
postaci pieniężnej 

500,00

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie 6.889,00
801    Oświata i wychowanie  6.889,00

  80101   Szkoły podstawowe 6.889,00

   0970 Wpływy z różnych dochodów 6.889,00

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie 12.253,00
801    Oświata i wychowanie  12.253,00

  80101   Szkoły podstawowe 12.253,00

   0970 Wpływy z różnych dochodów 12.253,00

 OGÓŁEM  194.024,88



 

§ 2. Zmniejsza się wydatki  gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 155.886,00 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 155.886,00

630    Turystyka 155.886,00
 63095   Pozostała działalność 155.886,00

  6259 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 
z udziałem środków europejskich oraz środków, o 
których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 
płatności w ramach budżetu środków europejskich, 
realizowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego 

155.886,00

 OGÓŁEM  155.886,00
 

§  3. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę  349.910,88 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 312.858,88

010   Rolnictwo i łowiectwo 24.627,03
 01041  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 24.627,03
  4178 Wynagrodzenia bezosobowe 3.567,03
  4308 Zakup usług pozostałych 21.060,00

600    Transport i łączność 20.000,00
  60016   Drogi publiczne gminne 20.000,00

   6300 

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 
zakupów inwestycyjnych 

20.000,00

758    Różne rozliczenia 155.886,00
  75818  Rezerwy ogólne i celowe 155.886,00

    4810 Rezerwy                                               (rezerwa ogólna) 155.886,00

801    Oświata i wychowanie 81.845,85
  80104   Przedszkola 20.000,00

   2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty 

20.000,00

  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 

61.845,85

   2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty 

61.845,85

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30.500,00
 92105  Pozostałe zadania w zakresie kultury 500,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00

  92120   Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30.000,00

   
6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie 

lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów 
zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych 

30.000,00

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 2.145,00



801    Oświata i wychowanie  2.145,00
  80120   Licea ogólnokształcące 2.145,00

   4300 Zakup usług pozostałych 2.145,00

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie 22.654,00
801    Oświata i wychowanie  22.654,00

  80101   Szkoły podstawowe 22.654,00

   4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.897,00

   4270 Zakup usług remontowych 4.121,00

   4300 Zakup usług pozostałych 14.636,00

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie 12.253,00
801    Oświata i wychowanie  12.253,00

  80101   Szkoły podstawowe 12.253,00

   4270 Zakup usług remontowych 12.253,00

 OGÓŁEM  349.910,88
, 

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

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

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.    

                            
   

     PRZEWODNICZĄCA RADY 
        
        Elżbieta Kasprzyk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE 
 

Dział 010 

24.627,03 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie 

z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z realizacją zadania 

pn. „Powrót do wspólnej tradycji promujących polską wieś”. 

Dział 600  

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

Inwestycji i Rozwoju w celu zabezpieczenia środków na udzielenie pomocy 

finansowej Gminie Brusy poszkodowanej  podczas nawałnic. 

Dział 630, 758  

155.886,00 zł - zmniejszenia w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem 

Wydziału Inwestycji i Rozwoju w celu prawidłowego ujęcia środków na dotację dla 

Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich realizującego zadanie „budowa 

sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Zielonego Pogranicza, odcinek 

Gryfino – Trzcińsko Zdrój”.  

Uwolnione środki przeznacza się na zwiększenie rezerwy bieżącej, ogólnej, na 

nieprzewidziane wydatki. 

Dział 758 

131.845,85 zł – zmian w planie dochodów  dokonuje się w związku z decyzją 

Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 91/2017 w sprawie zwrotu gminom części 

wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.  (rez. celowa 

budżetu państwa poz. 51, działanie 21.5.4.12.).  

Dział 801  

2.145,00 zł  - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie 

z wnioskiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie w związku z otrzymaniem 

środków od Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Pomerania. 

15.765,00 zł  - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie 

z wnioskiem Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie w związku z otrzymaniem środków 

od Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Pomerania  
6.889,00 zł  - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie 

z wnioskiem Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie w związku z otrzymaniem 

odszkodowania za zalanie pomieszczeń. 

12.253,00 zł  - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie 

z wnioskiem Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie w związku z otrzymaniem 

odszkodowania za zalanie pomieszczeń. 



81.845,85 zł – zwiększenia planu wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem 

Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na dotacje 

dla niepublicznego przedszkola. 

Dział 921 

30.000,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału 

Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań 

inwestycyjnych w obiektach zabytkowych w Gryfinie. 

500,00 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem 

Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z otrzymaniem darowizny na 

organizację pieszego rajdu „Powsinoga 2017” realizowanego przez sołectwa: Nowe 

Czarnowo, Krajnik i Krzypnica. 
 
 
 
Zatwierdziła: 
Beata Blejsz 
 
 
 
Sprawdziła: 
Milena Świeboda 
 
 
 
Sporządziła: 
Sylwia Skrzyniarz 


