
ZARZĄDZENIE NR 0050.88.2017 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO 

z dnia 13 lipca 2017 r. 
 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok.  
 
 
 Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870, 1948, 1984 i 2260; z 2017 r. poz. 191, 659, 933 
i 935) oraz § 13, pkt 1 Uchwały Nr XXXI/283/16 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 22 grudnia 
2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino  na rok 2017, zarządzam, co 
następuje: 
 

§ 1. Zmniejsza się wydatki  gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 75.832 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 38.832

758     Różne rozliczenia 33.413
  75818   Rezerwy ogólne i celowe 33.413

    4810 Rezerwy                                         (rezerwa  ogólna) 23.413

    6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne              
                                                       (rezerwa  celowa) 

10.000

921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.890
  92195   Pozostała działalność 4.890

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500

    4300 Zakup usług pozostałych 4.390
926   Kultura fizyczna 529

 92601  Obiekty sportowe 529
   4210 Zakup materiałów i wyposażenia 450
   6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 79

Zespół Szkół w Chwarstnicy 15.000

801    Oświata i wychowanie 15.000
 80101   Szkoły podstawowe 15.000
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15.000

Zespół Szkół w Gryfinie 19.000

801    Oświata i wychowanie 19.000
 80101   Szkoły podstawowe 9.000
  4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5.000
  4270 Zakup usług remontowych 4.000
 80110  Gimnazja 10.000
  4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5.000
  4270 Zakup usług remontowych 5.000

Dzienny Dom Senior- Wigor w Gryfinie 3.000
852   Pomoc społeczna 3.000

 85295  Pozostała działalność 3.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.000
 OGÓŁEM  75.832

 

 



 

§ 2. Zwiększa się wydatki  gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 75.832 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 18.419

700     Gospodarka mieszkaniowa 10.000
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10.000

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000

852    Pomoc społeczna 3.000
 85203   Ośrodki wsparcia 3.000
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.000

921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.890
  92195   Pozostała działalność 4.890

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.680

   4300 Zakup usług pozostałych 210
926   Kultura fizyczna 529

 92601  Obiekty sportowe 529

   4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego 

79

   6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 450

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie 7.500

801    Oświata i wychowanie 7.500
 80101   Szkoły podstawowe 7.500
  4270 Zakup usług remontowych 7.500

Zespół Szkół w Chwarstnicy 15.000

801    Oświata i wychowanie 15.000
 80110   Gimnazjum 15.000
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15.000

Zespół Szkół w Gryfinie 34.913

801    Oświata i wychowanie 34.913
 80101   Szkoły podstawowe 15.913
  4270 Zakup usług remontowych 15.913
 80103  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 19.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.000
  4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10.000
 OGÓŁEM  75.832

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

Burmistrz 
            Miasta i Gminy Gryfino 
 
             Mieczysław Sawaryn 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UZASADNIENIE 
 

Dział 700, 758 

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

Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na przygotowanie 

dokumentacji projektowej dotyczącej utworzenia Gryfińskiego Centrum Organizacji 

Pozarządowych przy ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie (środki z rezerwy celowej, 

majątkowej). 

 

Dział 801, 758 

7.500 zł -  zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Szkoły 

Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków 

na naprawę powierzchni podłogowej w szkole (środki z rezerwy ogólnej, bieżącej). 

15.000 zł -  zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Zespołu 

Szkół w Chwarstnicy w celu prawidłowego ujęcia środków na dodatki wiejskie 

i mieszkaniowe dla nauczycieli. 

15.913 zł -  zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Zespołu 

Szkół w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na naprawę dachu (środki z rezerwy 

ogólnej, bieżącej). 

19.000 zł -  zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Zespołu 

Szkół w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy naukowych 

i wyposażenia dla oddziału przedszkolnego. 

 

Dział 852 

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

Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia wkładu własnego na zadanie 

dotyczące utworzenia nowego środowiskowego domu samopomocy na łączną liczbę 

25 miejsc i uruchomienie placówki od grudnia 2017 r. 

 
Dział 921 



500 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 Steklinko. 

3.500 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 Borzym. 

890 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 Daleszewo. 

 

Dział 926 

450 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 Steklinko. 

15,80 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 Czepino. 

15,80 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 Krzypnica. 

15,80 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 Daleszewo. 

15,80 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 Dołgie. 

15,80 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 Stare Brynki. 

 
        Zatwierdziła  
Sprawdziła                                                                                                Milena Świeboda 
Maria Waszczyk 
 
 
 
Sporządziła         
Sylwia Skrzyniarz 
 
 


