
                                       Druk nr 14/X XIV 

UCHWAŁA Nr         /          /16  
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 

z dnia 30 czerwca 2016 r. 

 
w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 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), uchwala się co następuje: 

 

§ 1. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 593.871 zł 

Dział Rozdział  Paragraf Wyszczególnienie Kwota 

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie  593.871 
630   Turystyka 298.000 

 
63003  Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 298.000 

 
 6207 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych       
z udziałem środków europejskich oraz środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, z wyłączeniem dochodów 
klasyfikowanych w paragrafie 625 

298.000 

750   Administracja publiczna 180.000 
 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 180.000 
  0970 Wpływy z różnych dochodów 180.000 

801 
 

 Oświata i wychowanie 600 
 80101  Szkoły podstawowe 600 
 

 
0970 Wpływy z różnych dochodów 600 

900 
 

 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 115.271  
 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 115.271 
  0920 Pozostałe odsetki 2.327 
  0970 Wpływy z różnych dochodów 112.944 

 OGÓŁEM  593.871 
 

§  2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 602.616 zł 

Dział Rozdział  Paragraf Wyszczególnienie Kwota 

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie  602.016 
600   Transport i ł ączno ść 298.000 

 
60016  Drogi publiczne gminne 298.000 

 
 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 298.000 

750   Administracja publiczna 295.271 
 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 295.271 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45.000 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10.000 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 5.000 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 120.000 



  4300 Zakup usług pozostałych 115.271 
921  

 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.545  

 92109 
 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5.545 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.545 

926 
  

Kultura fizyczna 3.200 
 92601 

 
Obiekty sportowe 3.200 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.200 
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 600 

801  
 

Oświata i wychowanie 600 
 80101 

 
Szkoły podstawowe 600 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 350 
  4300 Zakup usług pozostałych 250 

 OGÓŁEM  602.616 
 

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 8.745 zł 

Dział Rozdział  Paragraf Wyszczególnienie Kwota 

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie  8.745 
900  

 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.145  

 90015 
 

Oświetlenie ulic, placów i dróg 3.145 
  4270 Zakup usług remontowych 3.145 

921  
 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.200  
 92195 

 
Pozostała działalność 3.200 

  4300 Zakup usług pozostałych 3.200 
926  

 
Kultura fizyczna 2.400 

 92601 
 

Obiekty sportowe 2.400 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.400 

 OGÓŁEM  8.745 
 

§  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 600, 630  

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

Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji. Dochody 

zwiększa się w związku z podpisaniem aneksu do umowy w ramach zadania                    

pn. „Budowa nabrzeża obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej                    

na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej km 717,5-718,6. Nabrzeże pasażerskie 

północne”. Środki te przeznacza się na przebudowę i modernizację dróg w Gardnie, 

Czepinie i Bartkowie. 

 

Dział 750, 900  

180.000 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się na wniosek Wydziału 

Finansowo - Księgowego. Gmina w latach 2011 i 2013 ponosiła wydatki bieżące 

związane z funkcjonowaniem Urzędu w wartości brutto, z których w roku 2016 

dokonała odliczenia podatku VAT, przez co uzyskała dodatkowe dochody. Środki 

zostaną przeznaczone przede wszystkim na wyremontowanie pomieszczeń w 

budynku Urzędu oraz zabezpieczenie elewacji zewnętrznej budynku.  Dążąc do 

ograniczenia wydatków budżetowych, niezbędne remonty oraz modernizacje 

zewnętrzne i wewnętrzne budynku Urzędu wykonywane są bez udziału firm 

zewnętrznych.    

115.271 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się na wniosek Wydziału 

Finansowo-Księgowego i Wydziału Organizacyjnego. Zwiększenia dochodów 

dokonuje się w związku z otrzymanymi środkami dotyczącymi korekt faktur                   

w zakresie podatku VAT za utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenach gminnych. 

Zwiększenia wydatków dokonuje się, w celu zabezpieczenia środków na opłaty 

pocztowe, opłaty dotyczące dzierżawy urządzeń kopiujących i ich serwis, na zakup 

mebli do pomieszczenia socjalnego oraz inne bieżące wydatki urzędu.  

 

Dział 801  

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

Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie w związku z otrzymaniem dodatkowych środków             

ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. 

 

Dział 900, 921, 926  



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

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

środków na opłaty przyłączeniowe do sieci związanej z zaprojektowanym budynkiem 

świetlicy w Gardnie. 

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

Edukacji i Spraw Społecznych w Gryfinie, w celu zabezpieczenia środków na 

realizację zadań w obrębie funduszu sołeckiego miejscowości Pniewo – utwardzenie 

terenu na działce nr 502 pod namiot-świetlicę. 

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

Edukacji i Spraw Społecznych w Gryfinie, w celu zabezpieczenia środków na 

realizację zadań w obrębie funduszu sołeckiego miejscowości Żabnica                            

– modernizacja boiska szkolnego. 

 

 
Zatwierdziła: 
Beata Blejsz 
 
 
Sprawdziła: 
Milena Świeboda 
 
Sporządziła: 
Sylwia Skrzyniarz 


