
ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2015 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO 

z dnia 24 lutego 2015 r. 
 
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 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 poz. 379, poz. 911, 
poz.1146, poz. 1626, poz. 1877)) oraz § 13, pkt 1 Uchwały Nr IV/21/15 Rady Miejskiej                  
w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 
2015, zarządzam, co następuje: 
 

§  1. Zwiększa się dochody gminy z tytułu zadań realizowanych na podstawie porozumień                      
z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 13.000 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 13.000

926   Kultura fizyczna 13.000
 92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej 13.000

  2320 
Dotacje celowe otrzymane z na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu terytorialnego 

13.000

 OGÓŁEM  13.000
 

§  2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu zadań realizowanych na podstawie porozumień                      
z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 13.000 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie 13.000

926   Kultura fizyczna 13.000
 92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej 13.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10.800
  4120 Składki na Fundusz Pracy 2.200
 OGÓŁEM  13.000

 

§  3. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 1.047.200 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 1.045.160

758   Różne rozliczenia 14.360
 75818  Rezerwy ogólne i celowe   14.360
  4810 Rezerwy                                                     (rez. ogólna) 9.360
  4810 Rezerwy                                                     (rez. celowa) 5.000

750   Administracja publiczna 25.000
 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 25.000
  4300 Zakup usług pozostałych 25.000

851   Ochrona zdrowia 74.000
 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 60.000

  2820 
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 

60.000

 85195  Pozostała działalność 14.000

  2820 
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 

14.000

852   Pomoc społeczna 12.000



 85295  Pozostała działalność 12.000

  2820 
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 

12.000

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 20.000
 85495  Pozostała działalność 20.000

  2820 
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 

20.000

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11.800
 90002  Gospodarka odpadami 11.800
  4300 Zakup usług pozostałych 11.800

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 138.000
 92105  Pozostałe zadania w zakresie kultury 28.000

  2820 
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 

28.000

 92108  Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 10.000

  2820 
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 

10.000

 92120  Ochrona zabytków i opiekana zabytkami 100.000

  6570 

Dotacje celowe przekazane z budżetu na 
finansowanie i dofinansowanie zadań 
inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom 
niezaliczanym do sektora finansów publicznych 

100.000

926   Kultura fizyczna 750.000
 92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej 750.000

  2820 
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 

750.000

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 2.040
851   Ochrona zdrowia 2.040

 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2.040
  4300 Zakup usług pozostałych 2.040
 OGÓŁEM  1.047.200

 

§  4. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 1.047.200 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 1.045.160

750   Administracja publiczna 34.360
 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 34.360
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9.360
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25.000

851   Ochrona zdrowia 74.000
 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 60.000

  2360 

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

60.000

 85195  Pozostała działalność 14.000

  2360 

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

14.000

852   Pomoc społeczna 12.000



 85295  Pozostała działalność 12.000

  2360 

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

12.000

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 20.000
 85495  Pozostała działalność 20.000

  2360 

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

20.000

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11.800
 90002  Gospodarka odpadami 11.800

  6060 Wydatki na zakupu inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

11.800

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 143.000
 92105  Pozostałe zadania w zakresie kultury 33.000

  2360 

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

28.000

  4300 Zakup usług pozostałych 5.000
 92108  Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 10.000

  2360 

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

10.000

 92120  Ochrona zabytków i opiekana zabytkami 100.000

  2720 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i 
dofinansowanie prac remontowych i 
konserwatorskich obiektów zabytkowych 
przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych 

100.000

926   Kultura fizyczna 750.000
 92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej 750.000

  2360 

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

750.000

Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie 2.040
851   Ochrona zdrowia 2.040

 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2.040
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.040
 OGÓŁEM  1.047.200

 

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

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 
 

Mieczysław Sawaryn 



UZASADNIENIE 
 

Dział 750,758  

34.360 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika 

Wydziału Organizacyjnego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na 

wydatki związane z dostarczeniem korespondencji – umowy cywilnoprawne (25.000) 

oraz na ekwiwalent na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 

(9.360).                 

Dział 851,852, 854, 921, 926, 758 

2.040zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Zastępcy 

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie. W związku z korzystania autobusu 

ZEAS-u  w celu przewozu dzieci na półkolonie zaszła koniecznością przekazania 

środków dla ww. jednostki na zakup paliwa. 

994.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika 

Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu prawidłowego zakwalifikowania 

środków finansowych w zakresie realizacji zadań dotyczących udzielania dotacji 

celowych. 

5.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika 

Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczeniu środków na wydatki 

związane z współorganizacją Gryfińskiego Festiwalu Miejsc i Podróży – Włóczykij. 

13.000 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku                       

z otrzymaniem informacji ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie o wysokości 

przyznaniu dotacji na zadania związane z kulturą fizyczną. Zadania realizuje 

Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie. 

Dział 900  

11.800 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Komendanta 

Straży Miejskiej w Gryfinie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na 

zakup 5 zestawów kamer fotopułapek wraz z wyposażeniem w celu zapewnienia 

właściwej kontroli i monitoringu miejsc w których gromadzone są nielegalne odpady 

komunalne. 
 

 

 

 
 
 
Sporządziła 
Sylwia Skrzyniarz 


