
ZARZĄDZENIE NR 0050.77.2016 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO 

z dnia 10 czerwca 2016 r. 
 
 
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 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 r. poz. 379, poz. 911, 
poz. 1146,  poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117,                
poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, 
poz. 1890, poz. 2150 i z 2016 r. poz.195) oraz § 13,  pkt 1 Uchwały Nr XVII/141/15 Rady 
Miejskiej  w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino  
na rok 2016, zarządzam, co następuje: 
 
 
 

§ 1. Zwiększa się dochody gminy z tytułu zadań realizowanych na podstawie porozumień                
z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5.000 zł 

Dział  Rozdział  Paragraf  Wyszczególnienie  Kwota  
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie  5.000 

926   Kultura fizyczna 5.000 
 92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej 5.000 

  2310 

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

5.000 

 OGÓŁEM  5.000 
 

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu zadań realizowanych na podstawie porozumień                
z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5.000 zł 

Dział  Rozdział  Paragraf  Wyszczególnienie  Kwota  
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie  5.000 

926   Kultura fizyczna 5.000 
 92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej 5.000 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000 

 OGÓŁEM  5.000 
 

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu zadań własnych o kwotę 289.123 zł 

Dział  Rozdział  Paragraf  Wyszczególnienie  Kwota  
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie  282.922 

758  
 

Różne rozliczenia 110.800 
 75818 

 
Rezerwy ogólne i celowe 110.800 

  6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                 
(rez. celowa) 

100.800 

  6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                 
(rez. ogólna) 

10.000 

851  
 

Ochrona zdrowia 2.000 

 
85195 

 
Pozostała działalność 2.000 



 
 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000 

854  
 

Edukacyjna opieka wychowawcza 5.000  

 
85495 

 
Pozostała działalność 5.000 

 
 4300 Zakup usług pozostałych 5.000 

900  
 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 120.000  
 90015 

 
Oświetlenie ulic, placów i dróg 120.000 

 
 4270 Zakup usług remontowych 120.000 

921  
 

Kultura i ochrona środowiska 1.200  

 
92195 

 
Pozostała działalność 1.200 

 
 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.200 

926  
 

Kultura fizyczna 43.922 

 
92601 

 
Obiekty sportowe 43.922 

 
 4300 Zakup usług pozostałych 43.922 

Przedszkole Nr 4 w Gryfinie  4.201 
801   Oświata i wychowanie 4.201 

 80104  Przedszkola 4.201 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.451 

 
 4270 Zakup usług remontowych 2.750 

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie  2.000 
801   Oświata i wychowanie 2.000 

 80101  Szkoły podstawowe 2.000 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000 

 OGÓŁEM  289.123 
 
§ 4. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu zadań własnych o kwotę 289.123 zł 

Dział  Rozdział  Paragraf  Wyszczególnienie  Kwota  
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie  272.922 

801  
 

Oświata i wychowanie 100.800 

 
80195 

 
Pozostała działalność 100.800 

 
 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100.800 

851  
 

Ochrona zdrowia 2.000 

 
85195 

 
Pozostała działalność 2.000 

 
 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.000 

854  
 

Edukacyjna opieka wychowawcza 5.000  

 
85495 

 
Pozostała działalność 5.000 

 
 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000 

900  
 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 120.000  
 90015 

 
Oświetlenie ulic, placów i dróg 120.000 

 
 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120.000 

921  
 

Kultura i ochrona środowiska 1.200  

 
92195 

 
Pozostała działalność 1.200 

 
 4300 Zakup usług pozostałych 1.200 

926  
 

Kultura fizyczna 43.922 

 
92601 

 
Obiekty sportowe 30.622 

 
 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.622 

 
92605 

 
Zadania w zakresie kultury fizycznej 13.300 

 
 2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na 
finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do 

10.000 



realizacji organizacjom prowadzącym działalność 
pożytku publicznego 

 
 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.300 

Przedszkole Nr 4 w Gryfinie  14.201 
801   Oświata i wychowanie 14.201 

 80148  Stołówki szkolne i przedszkolne 14.201 

  6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

14.201 

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie  2.000 
801   Oświata i wychowanie 2.000 

 80103  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2.000 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000 
  4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1.000 

 OGÓŁEM  289.123 
 
 
  § 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 801, 758 

100.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału 

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

środków na modernizację boiska przy Szkole Podstawowej w Żabnicy wraz                           

z usługami inspektora nadzoru (środki z rezerwy celowej). 

800 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału 

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

środków na aktualizację kosztorysów inwestorskich celem wszczęcia postępowania 

przetargowego związanego z dostosowaniem budynku Przedszkola Nr 3 w Gryfinie 

do wymogów ppoż. (środki z rezerwy celowej). 

10.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału 

Edukacji i Spraw Społecznych, w celu zabezpieczenia środków na zakup kociołków 

elektrycznych do kuchni (środki z rezerwy ogólnej). 

4.201 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Przedszkola 

Nr 4 w Gryfinie, w celu zabezpieczenia środków na zakup kociołków elektrycznych do 

kuchni. 

2.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Szkoły 

Podstawowej Nr 2 w Gryfinie , w celu zabezpieczenia środków na prawidłową 

realizację zadań. 

 

Dział 851  

2.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału 

Edukacji i Spraw Społecznych, w celu prawidłowego ujęcia środków na 

dofinansowanie dla osoby fizycznej zakupu sprzętu rehabilitacyjnego – schodołazu.  

 

Dział 854  

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

Edukacji i Spraw Społecznych, w celu prawidłowego ujęcia środków na zakup nagród 

i książek dla  wyróżnionych w „Gali Laureatów 2016”.  

 

Dział 900 

120.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału 

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

środków na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego 

na terenie dróg gminnych. 



 

Dział 921 

1.200 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 Stare Brynki – 

organizacja Dnia Dziecka – festynu rodzinnego. 

 

Dział 926 

5.000 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie                              

z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, w związku z umową z Gminą 

Moryń w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie 

Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Gryfinie. 

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

Edukacji i Spraw Społecznych, w celu prawidłowego ujęcia środków na inspektora 

nadzoru w związku z koniecznością wykonania przeglądu infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej w miejscowościach wiejskich. 

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

Edukacji i Spraw Społecznych, w celu prawidłowego ujęcia wydatków dotyczących 

wykonania siłowni zewnętrznej w Wysoce Gryfińskiej i Gardnie. 

10.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału 

Edukacji i Spraw Społecznych, w celu prawidłowego zakwalifikowania środków na 

„Organizację XXIV Międzynarodowego Festiwalu Piłki Nożnej w Gryfinie”. 

16.422 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 Żabnica – 

„modernizacja istniejącego trawiastego boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej 

w Żabnicy, na działce nr 126 obręb Żabnica, Gmina Gryfino”. 

 

 

  
 
 
Sporządziła        Zatwierdziła  
Sylwia Skrzyniarz        Beata Blejsz 
 
 
Sprawdziła 
Milena Świeboda 
 
 
 
 


