
ZARZĄDZENIE NR 0050.90.2016  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO  

z dnia 13 lipca 2016 r.  

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 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 r. poz. 379, poz. 911, poz. 
1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 
1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150  
i z 2016 r. poz.195) oraz § 13, pkt 1 Uchwały Nr XVII/141/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 
grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2016, zarządzam, co 
następuje:  

§ 1. Zmniejsza się dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 12.000 zł  

Dział  Rozdział  Paragraf Wyszczególnienie  Kwota  
 Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie  12.000 

852    Pomoc społeczna  12.000  

 85211   Świadczenie wychowawcze  12.000  

  

2060  

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
zlecone gminom (związkom gmin, związkom 
powiatowo-gminnym), związane z realizacją 
świadczenia wychowawczego stanowiącego 
pomoc państwa w wychowaniu dzieci  

12.000  

 OGÓŁEM   12.000 
 

§ 2. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 13.352,97 zł  

Dział  Rozdział  Paragraf Wyszczególnienie  Kwota  
 Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie  13.352,97 

852    Pomoc społeczna  13.352,97  

 85211   Świadczenie wychowawcze  12.000,00  

  

6340  

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z 
zakresu administracji rządowej zlecone gminom 
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), 
związane z realizacją świadczenia 
wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w 
wychowaniu dzieci  

12.000,00  

 85215   Dodatki mieszkaniowe  1.352,97  

  

2010  

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 
ustawami  

1.352,97  

 OGÓŁEM   13.352,97 



§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 12.000 zł 

Dział  Rozdział  Paragraf Wyszczególnienie  Kwota  
 Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie  12.000 

852    Pomoc społeczna  12.000  

 85211   Świadczenie wychowawcze  12.000  

  4210  Zakup materiałów i wyposażenia  12.000  

 OGÓŁEM   12.000 
 
§ 4. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę13.352,97 zł  

Dział  Rozdział  Paragraf Wyszczególnienie  Kwota  
 Urząd Miasta i Gminy w Gryf inie  13.352,97 

852    Pomoc społeczna  13.352,97  

 85211   Świadczenie wychowawcze  12.000,00  

  6060  
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych  

12.000,00  

 85215   Dodatki mieszkaniowe  1.352,97  

  3110  Świadczenia społeczne  1.352,97  

 OGÓŁEM   13.352,97 
 
§ 5. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu zadań własnych o kwotę 230.740 zł  

Dział  Rozdział  Paragraf Wyszczególnienie  Kwota  

 Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie  230.740 

750    Administracja publiczna  120.000  

 75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  120.000  

  
4140  

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych  

20.000  

  4210  Zakup materiałów i wyposażenia  60.000  

  4260  Zakup energii  40.000  
758    Różne rozliczenia  103.300  

 75818   Rezerwy ogólne i celowe  103.300  

  4810  Rezerwy (rezerwa ogólna)  55.300  

  6800  
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
(rezerwa celowa)  

48.000  

851    Ochrona zdrowia  2.500  

 85195   Pozostała działalność 2.500  

  4300  Zakup usług pozostałych  2.500  

900    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  1.800  

 90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód  1.500  

  4430  Różne opłaty i składki  1.500  

 90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  300  

  4210  Zakup materiałów i wyposażenia  300  
921    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  840  



 92195   Pozostała działalność 840  

  4210  Zakup materiałów i wyposażenia  840  
926    Kultura fizyczna  2.300  

 92601   Obiekty sportowe  2.300  

  4300  Zakup usług pozostałych  2.300  

 OGÓŁEM   230.740 

§ 6. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu zadań własnych o kwotę 230.740 zł  

Dział  Rozdział Paragraf Wyszczególnienie  Kwota  

  Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie  224.440 

150    Przetwórstwo przemysłowe  3.000  

 15011   Rozwój przedsiębiorczości  3.000  

  4300  Zakup usług pozostałych  3.000  

754    Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona 
przeciwpo żarowa  

10.000  

 75415   Zadania ratownictwa górskiego i wodnego  10.000  

  
2360  

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w trybie  

10.000  

750    Administracja publiczna  120.000  

 75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  120.000  

  4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników  120.000  
801    Oświata i wychowanie  48.000  

 80104   Przedszkola  8.000  

  6050  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  8.000  

 80195   Pozostała działalność 40.000  

  6050  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  40.000  
851    Ochrona zdrowia  2.500  

 85195   Pozostała działalność 2.500  

  

2360  

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

1.000  

  3030  Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  1.500  
900    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  21.800  

 90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód  1.500  

  
4390  

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 
analiz i opinii  

1.500  

 90002   Gospodarka odpadami  20.000  

  4300  Zakup usług pozostałych  20.000  

 90003   Oczyszczania miast i wsi  300  

  4210  Zakup materiałów i wyposażenia  300  
921    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  16.840  

 92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury  16.000  



  

2360  

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

4.000  

  4170  Wynagrodzenia bezosobowe  1.500  

  4210  Zakup materiałów i wyposażenia  3.500  

  4300  Zakup usług pozostałych  7.000  

 92195   Pozostała działalność 840  

  4300  Zakup usług pozostałych  840  
926    Kultura fizyczna  2.300  

 92601   Obiekty sportowe  2.300  

  6050  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  2.300  

 Dzienny Dom „Senior-Wigor” w Gryfinie  6.300 

852    Opieka społeczna  6.300  

 85295   Pozostała działalność 6.300  

  4300  Zakup usług pozostałych  6.300  

 OGÓŁEM   230.740 

 

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.  

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Mieczysław Sawaryn 

 

 

UZASADNIENIE  

Dział 150, 758  

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

Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji, w celu zabezpieczenia 

środków na aktualizację analizy finansowej w związku z trwałością projektu 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2007-2013 pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Parku 

Regionalnym w Gryfinie” (środki z rezerwy ogólnej).  



Dział 750  

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

Finansowo-Księgowego w celu prawidłowego ujęcia środków na działalność bieżącą.  

Dział 754, 758  

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

Centrum Zarządzania Kryzysowego w celu zabezpieczenia środków na zapewnienie 

bezpieczeństwa wodnego na terenie Gminy Gryfino – patrole wodne wykwalifikowanych 

ratowników (środki z rezerwy ogólnej).  

Dział 801, 758  

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

Edukacji i Spraw Społecznych, w celu zabezpieczenia środków na przygotowanie terenu 

przy Przedszkolu Nr 1 w Gryfinie do budowy placu zabaw (środki z rezerwy celowej). 

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

Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji, w celu zabezpieczenia 

środków na wykonanie dokumentów wymaganych jako załącznik do wniosku 

aplikacyjnego w konkursie dotyczącym modernizacji energetycznych obiektów 

użyteczności publicznej -„Termomodernizacja Zespołu Szkół w Gryfinie” realizowanym 

przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz 

Szczeciński Obszar Metropolitarny (środki z rezerwy celowej).  

Dział 851  

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

Edukacji i Spraw Społecznych, w celu prawidłowego zakwalifikowania środków 

finansowych na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia.  

Dział 852, 758  

12.000 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem 

Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 412/2016, którym zmieniono klasyfikację 

budżetową dotacji celowej na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (działanie 

13.4.1.5.). 1.352,97 zł -zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z 

zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 417/2016, którym zwiększono 

gminie dotację celową na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych (z rezerwy 

celowej b.p. poz.24, działanie 13.1.2.1.). 6.300 zł – zwiększenia planu wydatków 



dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Gryfinie z 

przeznaczeniem na zakup okiennych żaluzji plisowych (środki z rezerwy ogólnej).  

Dział 900, 758  

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

Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, w celu zabezpieczenia 

środków na unieszkodliwienie wyrobów zawierający azbest (środki z rezerwy ogólnej). 

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

Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, w celu prawidłowego 

ujęcia środków na opracowanie operatów wodnoprawnych (1.500 zł) oraz na zakup 

paliwa do kosiarek w obrębie funduszu sołeckiego miejscowości Borzym (300 zł).  

Dział 921, 758  

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

Edukacji i Spraw Społecznych, w celu zabezpieczenia środków na współorganizację 

występu zespołu rockowego „Na Górze” (2.300 zł), na organizację festynu rodzinnego w 

Steklnie (3.700 zł), na wydatki związane z uroczystościami związanymi z wybuchem 

Powstania Warszawskiego (5.000 zł) oraz na rocznicę rozpoczęcia II Wojny Światowej – 

wręczenie medali kombatantom (1.000 zł) i na dotacje z zakresu kultury (4.000 zł) (środki 

z rezerwy ogólnej). 840 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem 

Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, w celu prawidłowego ujęcia środków na 

organizację cyklicznych spotkań dla mieszkańców Żabnica w obrębie funduszu 

sołeckiego.  

Dział 926  

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

Edukacji i Spraw Społecznych, w celu prawidłowego ujęcia środków na montaż 

elementów placów zabaw w miejscowości Parsówek i Mielenko Gryfińskie oraz 

powiększenie ogrodzenia palcu zabaw w Parsówku.  

Sporządziła          Zatwierdziła  
Sylwia Skrzyniarz         Beata Blejsz 
 
 

Sprawdziła  
Milena Świeboda  

 


