
                                   UCHWAŁA NR      /      /15                  Druk 4/XIV 
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 
z dnia      października 2015 r. 

 
w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz.1318, z 2014 poz. 379, poz.1072), uchwala się, co 
następuje: 

 
§ 1. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 34.961 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 34.961

758   Różne rozliczenia 34.961

 75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego 

34.961

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 34.961
 OGÓŁEM  34.961

 
 
§  2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 63.856 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 63.856

801   Oświata i wychowanie 34.961
 80195  Pozostała działalność 34.961
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34.961

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.000
 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 5.000
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.000

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13.765
 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5.000
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.000
 92195  Pozostała działalność 8.765
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.765

926   Kultura fizyczna 10.130
 92601  Obiekty sportowe 10.130
  4300 Zakup usług pozostałych 7.635
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.495
 OGÓŁEM  63.856

 

 

§  3. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 28.895 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 28.895

750   Administracja publiczna 2.135
 75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2.135
  4300 Zakup usług pozostałych 2.135

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7.995
 92195  Pozostała działalność 7.995
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.255
  4300 Zakup usług pozostałych 4.740



926   Kultura fizyczna 18.765
 92601  Obiekty sportowe 18.765
  4300 Zakup usług pozostałych 7.765
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11.000
 OGÓŁEM  28.895

 

 

§  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 750, 900, 921, 926  

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

Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na prawidłową 

realizację zadań w obrębie funduszu sołeckiego miejscowości Daleszewo – 

doposażenie placu zabaw.       

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

Edukacji i Spraw Społecznych oraz Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, 

Rozwoju i Inwestycji w celu zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadań 

w obrębie funduszu sołeckiego miejscowości Gardno – budowa studni przy boisku.            

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

Edukacji i Spraw Społecznych w celu przeniesienia środków w obrębie funduszu 

sołeckiego miejscowości Żabnica  - wykonanie prac na boisku sportowym. 

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

Edukacji i Spraw Społecznych oraz Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, 

Rozwoju i Inwestycji w celu zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadań 

w obrębie funduszu sołeckiego miejscowości Sobiemyśl – wykonanie przyłącza 

energetycznego przy boisku sportowym. 

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

Edukacji i Spraw Społecznych oraz Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, 

Rozwoju i Inwestycji w celu zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadań 

w obrębie funduszu sołeckiego miejscowości Wełtyń – wykonanie oświetlenia przy ul. 

Zacisznej. 

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

Edukacji i Spraw Społecznych oraz Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, 

Rozwoju i Inwestycji w celu zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadań 

w obrębie funduszu sołeckiego miejscowości Daleszewo – docieplenie świetlicy 

(5.000 zł) oraz  doposażenie świetlicy wiejskiej (6.000 zł). 

2.765 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie  z wnioskiem 

Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na 

prawidłową realizację zadań w obrębie funduszu sołeckiego m. Mielenko Gryfińskie – 

zakup namiotów. 

 

 

 



 

Dział 758 

34.961 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku                       

z informacją z Ministerstwa Finansów o przyznaniu dodatkowych środków z rezerwy 

części oświatowej subwencji ogólnej (pismo nr ST5.4750.324.2015.13g) w związku 

ze wzrostem liczby uczniów. 

 
 
 
 
 
Sporządziła 
Sylwia Skrzyniarz 
 
 
Sprawdziła 
Milena Świeboda 
 
 
Zatwierdziła 
Beata Blejsz 
 
 


