Druk Nr 20/XXXIX

UCHWAŁA Nr

/

/17

RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia
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 2.357.336,85 zł
Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
600
60016
6290
700
70005
0640
750
75095
0630
754
75416
0640
756

75615

0640

75616

Kwota
2.206.195,77

Transport i łączność

130.822,80

Drogi publiczne gminne

130.822,80

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,
powiatów (związków gminnych, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień
Administracja publiczna
Pozostała działalność

130.822,80

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych
opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu
postępowania sądowego i prokuratorskiego
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Straż gminna (miejska)
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i
od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od spadków i darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od
osób fizycznych

40.000,00

9.000,00
9.000,00
9.000,00
40.000,00
40.000,00

1.500,00
1.500,00
1.500,00
549.770,00

500,00

500,00
165.000,00

0340
0360
0500
0640
75618

0490
758
75801
2920
801
80104
0960
80106
2030
900
90002
0640
90004

6258

90019
0640
0690
926
92601
6330

Wpływy z podatku od środków transportowych
Wpływy z podatku od spadków i darowizn
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw
Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
Subwencje ogólne z budżetu państwa

80148
0830

384.270,00

664.904,00
664.904,00
664.904,00
26.338,00

Przedszkola

25.000,00

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w
postaci pieniężnej
Inne formy wychowania przedszkolnego

25.000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych)
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
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
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień
Wpływy z różnych opłat
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)

1.338,00

1.338,00

663.860,97
6.000,00
6.000,00
257.802,97
257.802,97

400.058,00
58,00
400.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00

17.000,00

Oświata i wychowanie

17.000,00

Stołówki szkolne i przedszkolne

17.000,00

Wpływy z usług

17.000,00

Szkoła Podstawowa im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie
801

384.270,00

Oświata i wychowanie

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie
801

50.000,00
50.000,00
50.000,00
15.000,00

Oświata i wychowanie

4.500,00
4.500,00

80148
0830

Stołówki szkolne i przedszkolne

4.500,00

Wpływy z usług

4.500,00

Szkoła Podstawowa im. ks. Barnima I w Żabnicy
801
80148
0830

5.500,00

Stołówki szkolne i przedszkolne

5.500,00

Wpływy z usług

5.500,00

Przedszkole Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie
801
80104
0970

5.500,00

Oświata i wychowanie

8.496,00

Oświata i wychowanie

8.496,00

Przedszkola

8.496,00

Wpływy z różnych dochodów

8.496,00

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie

40.000,00

Hotele i restauracje

40.000,00

Pozostała działalność

40.000,00

Wpływy z usług

40.000,00

550
55095
0830

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
853
85395

2057

2059

75.645,08

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

75.645,08

Pozostała działalność

75.645,08

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
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

63.753,67

OGÓŁEM

11.891,41

2.357.336,85

§ 2. Zmniejsza się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 415.581,00 zł
Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
756
75621
0010
801
80103
2030
80104
2030

Kwota
415.581,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i
od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Oświata i wychowanie

398.724,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

175.278,00

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

175.278,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

215.418,00

10.857,00

10.857,00
10.857,00

215.418,00

80149

2030
900
90002
0690

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych)
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w
szkołach podstawowych i innych formach wychowania
przedszkolnego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych)
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Wpływy z różnych opłat

OGÓŁEM

8.028,00

8.028,00

6.000,00
6.000,00
6.000,00

415.581,00

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 507.942,25 zł
Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
630
63095
6050
801
80195
4170
900
90001
6050
90003
4210
90004
6059
921

Kwota
407.942,25

Turystyka

44.000,00

Pozostała działalność

44.000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Oświata i wychowanie
Pozostała działalność
Wynagrodzenia bezosobowe
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Oczyszczanie miast i wsi
Zakup materiałów i wyposażenia
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

44.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
344.692,25
126.000,00
126.000,00
2.000,00
2.000,00
216.692,25
216.692,25
9.450,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

6.700,00

Zakup usług remontowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3.700,00
3.000,00

Pozostała działalność

2.750,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.500,00

4220

Zakup środków żywności

6050

Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

92109
4270
6050
92195

926
92601

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
852
85214
4330

OGÓŁEM

Pomoc społeczna
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego
od innych jednostek samorządu terytorialnego

250,00
5.800,00
5.800,00
5.800,00

100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00

507.942,25

§ 4. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 2.449.698,10 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
600
60016
4270
6050
630
63095

6259

700
70095
4260
750
75023
4010
75095
4610
754
75416
4010
801
80104
2310
2540

80149

2540
80195
4010
854
85495
4300
900
90004
6058
921

Kwota
2.049.202,10

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Zakup usług remontowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Turystyka

324.100,00
324.100,00
170.000,00
154.100,00
218.619,00

Pozostała działalność

218.619,00

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
Gospodarka mieszkaniowa

218.619,00

126.000,00

Pozostała działalność

126.000,00

Zakup energii
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wynagrodzenia osobowe pracowników

126.000,00
210.000,00
200.000,00
200.000,00

Pozostała działalność

10.000,00

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

10.000,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Straż gminna (miejska)

16.000,000

Wynagrodzenia osobowe pracowników

16.000,00

Oświata i wychowanie
Przedszkola
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w
przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych formach wychowania
przedszkolnego
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty
Pozostała działalność
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Edukacyjna opieka wychowawcza

16.000,00
320.794,63
96.056,00
16.000,00

80.056,00
199.738,63

199.738,63
25.000,00
25.000,00
4.000,00

Pozostała działalność
Zakup usług pozostałych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.000,00
4.000,00
212.438,47

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

212.438,47
212.438,47

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

302.300,00

92109
2480
6050
92195
4210
926
92601

92605

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

300.500,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

290.000,00

Pozostała działalność

1.800,00

Zakup materiałów i wyposażenia

1.800,00

Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6050
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
6210
inwestycyjnych samorządowych zakładów
budżetowych
Zadania w zakresie kultury fizycznej
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone trybie art. 221 ustawy, na
2360
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom prowadzącym działalność
pożytku publicznego
Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie

750
75085
4010
4110
4120

80148
4300

80148
4300

80148
4300

300.000,00
251.500,00
42.500,00
6.000,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy

80104
4270

17.000,00

Stołówki szkolne i przedszkolne

17.000,00

Zakup usług pozostałych

17.000,00
4.500,00

Stołówki szkolne i przedszkolne

4.500,00

Zakup usług pozostałych

4.500,00

5.500,00

Oświata i wychowanie

5.500,00

Stołówki szkolne i przedszkolne

5.500,00

Zakup usług pozostałych

5.500,00

8.496,00

Oświata i wychowanie

8.496,00

Przedszkola

8.496,00

Zakup usług remontowych

8.496,00

65.000,00

Hotele i restauracje

40.000,00

Pozostała działalność

40.000,00

4260

Zakup energii

30.000,00

4300

Zakup usług pozostałych

10.000,00

Kultura fizyczna
Obiekty sportowe

25.000,00
25.000,00

55095

92601

4.500,00

Oświata i wychowanie

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie
550

926

17.000,00

Oświata i wychowanie

Przedszkole Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie
801

300.000,00
300.000,00

Szkoła Podstawowa im. ks. Barnima I w Żabnicy
801

190.000,00
190.000,00

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Szkoła Podstawowa im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie
801

314.950,00
124.950,00
4.950,00
120.000,00

Administracja publiczna

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie
801

10.500,00

4260

Zakup energii

25.000,00

OGÓŁEM

2.449.698,10

,

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZĄCA RADY
Elżbieta Kasprzyk

UZASADNIENIE
Dział 550, 926
40.000,00 zł

zwiększenie planu dochodów, 65.000,00 zł zwiększenie planu

wydatków – zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Gryfinie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na działalność bieżącą
jednostki.
Dział 600, 630, 900
130.822,80 zwiększenie dochodów, 154.100,00 zł zwiększenie wydatków – zmian
dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na przebudowę drogi w m. Dołgie oraz
w związku z podpisaniem umowy z Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział
Terenowy w Szczecinie w sprawie przyznanie środków w formie bezzwrotnej pomocy
finansowej na przebudowę drogi położonej na działce 34/70 obręb Dołgie.
170.000,00 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału
Inwestycji i Rozwoju w celu zabezpieczenia środków na remonty gminnych dróg, ulic
i placów na terenie miasta i gminy.
Dział 630
218.619,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem
Wydziału Inwestycji i Rozwoju w celu zabezpieczenia środków na dotację dla
Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich realizującego zadanie „budowa
sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Zielonego Pogranicza, odcinek
Gryfino – Trzcińsko Zdrój”. Zadanie będzie realizowane w latach 2017 – 2018, w
ramach

Regionalnego

Programu

Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Dział 700

Operacyjnego

Województwa

126.000,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem
Wydziału Gospodarki Komunalnej w związku koniecznością zabezpieczenia środków
na dostawę ciepła do budynków komunalnych.
Dział 750, 754, 756, 900
216.000,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia
środków na wynagrodzenia dla pracowników.
220.058,00 zł zwiększenie dochodów, 6.000,00 zł zmniejszenie dochodów,
10.000,00 zł zwiększenie wydatków – zmian w palnie dokonuje się zgodnie
z wnioskiem Wydziały Podatków i Opłat Lokalnych w związku z analizą realizacji
planu finansowego.
384.270,00 zł -

zmian w planie dochodów dokonuje się w związku z decyzją w

sprawie ustalenia opłaty planistycznej.
Dział 756, 758
10.857,00 zł zmniejszenie planu dochodów (PIT), 664.904,00 zł zwiększenie planu
dochodów (subwencja oświatowa) - zmian dokonuje się zgodnie z informacją Ministra
Rozwoju i Finansów wynikającą z ustawy budżetowej na rok 2017 w której dokonano
zmian rocznych kwot poszczególnych części subwencji i dochodów z tytułu udziału
we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Dział 801, 854, 750
398.724,00 zmniejszenie planu dochodów, 1.338,00 zł zwiększenie planu dochodów zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego
Nr 104/2017 i wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w Gryfinie,
w związku

z

otrzymaniem

informacji

o

wysokości

dotacji

celowych

na

dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.
Różnice

pomiędzy zwiększeniem i zmniejszeniem dochodów przeznacza się na

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Centrum Usług
Wspólnych w Gryfinie – 300.000,00 zł.
17.000,00 zł

- zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie

z wnioskiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie w związku z opłatami
uczniów za korzystanie z wyżywienia.
4.500,00 zł

- zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie

z wnioskiem Szkoły Podstawowej w Radziszewie w związku z opłatami uczniów za
korzystanie z wyżywienia.

5.500,00 zł

- zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie

z wnioskiem Szkoły Podstawowej w Żabnicy w związku z opłatami uczniów za
korzystanie z wyżywienia.
8.496,00 zł

- zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie

z wnioskiem Przedszkola Nr 3 w Gryfinie w związku z otrzymaniem odszkodowania
za zalanie pomieszczeń.
25.000,00 zł – zwiększenia planu dochodów dokonuje się zgodnie z wnioskiem
Przedszkola Nr 1 w związku z otrzymaną darowizną na modernizację placu zabaw.
295.794,63 zł – zwiększenia planu wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem
Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na dotacje
dla niepublicznego przedszkola i punktów przedszkolnych.
4.000,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału
Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań
w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej.
Dział 852
100.000,00 zł – zmian w palnie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Ośrodka
Pomocy Społecznej w związku z analizą realizacji budżetu.
Dział 853
75.645,08 zł – zmian w palnie dochodów dokonuje się zgodnie z wnioskiem Ośrodka
Pomocy Społecznej w związku z otrzymaniem refundacji w ramach realizacji projektu
„Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie”
za 2016 r.
Dział 900
400.000,00 zł – zmian w planie dochodów dokonuje się w związku z otrzymaniem
środków z opłat za korzystanie ze środowiska.
257.802,97 zł zwiększenie planu dochodów, 212.438,47 zł zwiększenie planu
wydatków, 216.692,25 zł zmniejszenie planu wydatków – zmian w planie dokonuje
się zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji i Rozwoju w celu prawidłowego ujęcia
środków dotyczących „Rewaloryzacji Parku Miejskiego w Gryfinie oraz terenu Górki
Miłości i terenu przy ul. Opolskiej i Kołątaja”.
Dział 900, 921, 926

1.700,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału
Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań
w obrębie funduszu sołeckiego miejscowości Nowe Czarnowo.
1.800,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału
Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań
w obrębie funduszu sołeckiego miejscowości Sobiemyśl.
10.500,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału
Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań
w obrębie funduszu sołeckiego miejscowości Wełtyń.
3.000,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału
Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań
w obrębie funduszu sołeckiego miejscowości Nowe Czarnowo.
250,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału
Edukacji i Spraw Społecznych oraz Wydziału Inwestycji i Rozwoju w celu
zabezpieczenia środków na realizację zadań w obrębie funduszu sołeckiego
miejscowości Steklinko.
290.000,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem
Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na dotację
dla Gryfińskiego Domu Kultury.
120.000,00 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku
z podpisaniem umowy z Ministrem Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania
inwestycyjnego „Modernizacja krytej

pływalni w Gryfinie”

w ramach programu

„Modernizacja Infrastruktury Sportowej – Edycja 2017”. Zadanie realizowane będzie
w latach 2017-2019, szacowana wartość projektu 764.946 zł, w tym dofinansowanie
z budżetu państwa 371.000 zł. W ramach projektu planowana jest modernizacja
centrali

wentylacyjnej

hali

basenowej

oraz

modernizacja

zaplecza

odnowy

biologicznej – dobudowa łaźni parowej.
190.000,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem
Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na zadania
z zakresu współpracy ze stowarzyszeniami kultury fizycznej.
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