
ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2017 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO 

z dnia 20 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 181.865,32 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 181.865,32

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 181.865,32
 85395  Pozostała działalność 181.865,32

  2057 

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 

96.732,79

  2059 

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 

11.384,78

  6257 

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 

65.982,11

  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 

7.765,64

 OGÓŁEM  181.865,32
 

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu zadań własnych o kwotę  49.300,00 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 49.300,00

758   Różne rozliczenia 42.300,00
  75818  Rezerwy ogólne i celowe 42.300,00

   6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne              
(rezerwy  celowe) 

42.300,00

926   Kultura fizyczna 7.000,00
 92601  Obiekty sportowe 7.000,00



  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.000,00
 OGÓŁEM  49.300,00

 

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu zadań własnych o kwotę 231.165,32 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 49.300,00

700    Gospodarka mieszkaniowa 15.000,00
  70095   Pozostała działalność 15.000,00

   6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15.000,00

801   Oświata i wychowanie 27.300,00
 80110  Gimnazja 27.300,00

  6060 Wydatki  na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

27.300,00

926   Kultura fizyczna 7.000,00
 92601  Obiekty sportowe 7.000,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7.000,00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 181.865,32
853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 181.865,32

 85395  Pozostała działalność 181.865,32
  4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21.948,22
  4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.583,16
  4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 9.147,46
  4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.076,59
  4127 Składki na Fundusz Pracy 1.283,57
  4129 Składki na Fundusz Pracy 151,07
  4177 Wynagrodzenia bezosobowe 32.053,07
  4179 Wynagrodzenia bezosobowe 3.772,43
  4217 Zakup materiałów i wyposażenia 28.721,66
  4219 Zakup materiałów i wyposażenia 3.380,34
  4267 Zakup energii 2.039,93
  4269 Zakup energii 240,07
  4307 Zakup usług pozostałych 1.342,05
  4309 Zakup usług pozostałych 157,95
  4437 Różne opłaty i składki 196,83
  4439 Różne opłaty i składki 23,17
  6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 65.982,11
  6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7.765,64
 OGÓŁEM  231.165,32

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

 
 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 
 

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 



UZASADNIENIE 
 

Dział 700 

15.000,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału 

Inwestycji i Rozwoju w celu zabezpieczenia środków na opracowanie wniosku 

o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, 

dotyczącego modernizacji wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach 

strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego (dotyczy budynku 

komunalnego przy ul. Piastów 23) (środki z rezerwy celowej). 

 

Dział 801, 758 

27.300,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem  Referatu 

Informatyki w celu zabezpieczenia środków na „Modernizację sieci komputerowej 

i sprzętu komputerowego w Zespole Szkół w Gryfinie”. Zadanie realizowane w 

ramach budżetu obywatelskiego (środki z rezerwy celowej). 

 

Dział 853 

181.865,32 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie 

z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w celu realizacji zadania 

dotyczącego projektu „Mieszkanie treningowe – krok do samodzielności” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 

2020. 

 
 
Dział 926 

7.000,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału 

Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na wykonanie 

rocznego przeglądu terenów rekreacyjno-sportowych. 
                     
 

Zatwierdziła  
                     Beata Blejsz 
 
Sprawdziła 
Milena Świeboda 
 
 
 
Sporządziła         
Sylwia Skrzyniarz 
 
 


