
ZARZĄDZENIE NR 0050.58.2017 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO 

z dnia 4 maja 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 zadań realizowanych na podstawie porozumień 
z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 2.000 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 2.000

852   Pomoc społeczna 2.000

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

2.000

  2320 

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

2.000

 OGÓŁEM  2.000
 

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu zadań realizowanych na podstawie porozumień 
z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 2.000 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 2.000

852   Pomoc społeczna 2.000

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

2.000

  3110 Świadczenia społeczne 2.000
 OGÓŁEM  2.000

 

§ 3. Zmniejsza się wydatki  gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 59.791 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 59.791

758    Różne rozliczenia 59.745
  75818   Rezerwy ogólne i celowe 59.745

   4810 Rezerwy                                         (rezerwa  ogólna) 31.745

   6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne              
                                                       (rezerwa  celowa) 

28.000

852   Pomoc społeczna 46
  85295  Pozostała działalność 46

   3110 Świadczenia społeczne 46

 OGÓŁEM  59.791
 



§ 4. Zwiększa się wydatki  gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 59.791 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 59.791

600   Transport i łączność 16.000
  60016  Drogi publiczne gminne 16.000

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16.000
630   Turystyka 92

 63095  Pozostała działalność 92
  4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 92

750   Administracja publiczna 42.634
  75011  Urzędy wojewódzkie 1.032

   4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.032

  75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 41.602

   4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14.000

   4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.602

   6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12.000

754   
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

606

  75416   Straż gminna (miejska) 606

   4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 606
852   Pomoc społeczna 46

  85295  Pozostała działalność 46

   4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego 

46

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 413
  90002  Gospodarka odpadami 413

   4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 413

 OGÓŁEM  59.791
 
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy. 
  
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.           

 

 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Mieczysław Sawaryn 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE 
 

Dział 600, 758 

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

Inwestycji i Rozwoju w celu zabezpieczenia środków na sporządzenie dokumentacji 

projektowo – kosztorysowej w zakresie budowy parkingu na terenie byłej Komendy 

Policji w Gryfinie (środki z rezerwy celowej, majątkowej). 

 

Dział 630, 758 

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

Organizacyjnego w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących 

(środki z rezerwy ogólnej, bieżącej). 

 

Dział 750, 758 

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

Organizacyjnego w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących 

(środki z rezerwy ogólnej, bieżącej). 

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

Inwestycji i Rozwoju w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów na cele 

remontowe (środki z rezerwy ogólnej. bieżącej) oraz na wymianę instalacji 

elektrycznej wraz z dokumentacją wykonawczą (środki z rezerwy celowej, 

majątkowej). 

 

Dział 754, 758 

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

Organizacyjnego w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących 

(środki z rezerwy ogólnej, bieżącej). 

 

Dział 852 

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

Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań 

bieżących. 

2.000 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w celu ujęcia dotacji celowej z Powiatu 



Gryfińskiego  na udzielenie pomocy finansowej dla rodziny poszkodowanej w wyniku 

pożaru ich mieszkania. 

 

Dział 900, 758 

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

Organizacyjnego w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących 

(środki z rezerwy ogólnej, bieżącej). 
 

        Zatwierdziła  
Sprawdziła                                                                                                Beata Blejsz 
Milena Świeboda 
 
 
 
Sporządziła         
Sylwia Skrzyniarz 


