
ZARZĄDZENIE NR 0050.119. 2015 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO 

z dnia 26 sierpnia 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, z 2015 poz.532) 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 realizacji zadań zleconych o kwotę 25.024 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 25.024

750   Administracja publiczna 25.024
 75011  Urzędy wojewódzkie 25.024

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 

25.024

 OGÓŁEM  25.024
 

§  2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 25.024 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 25.024

750   Administracja publiczna 25.024
 75011  Urzędy wojewódzkie 25.024
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25.024
 OGÓŁEM  25.024

 

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę  402.050 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 402.050

600   Transport i łączność 339.300
 60016  Drogi publiczne gminne 289.300
  4270 Zakup usług remontowych 100.000
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 189.300
 60095  Pozostała działalność 50.000
  4300 Zakup usług pozostałych 50.000

758   Różne rozliczenia 53.000
 75818  Rezerwy ogólne i celowe   53.000
  4810 Rezerwy                                            (rez. ogólna) 50.000
  4810 Rezerwy                                            (rez. celowa) 3.000

801   Oświata i wychowanie 9.000
 80195  Pozostała działalność 9.000
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9.000

852   Pomoc społeczna 550
 85295  Pozostała działalność 550
  3110 Świadczenia społeczne 550



926   Kultura fizyczna 200
 92601  Obiekty sportowe 200
  4300 Zakup usług pozostałych 200
 OGÓŁEM  402.050

 

§ 4 . Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 402.050 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 402.050

600   Transport i łączność 339.300
 60016  Drogi publiczne gminne 339.300
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 339.300

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

50.000

 75412  Ochotnicze straże pożarne 50.000
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50.000

801   Oświata i wychowanie 9.000
 80195  Pozostała działalność 9.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.201

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

3.799

852   Pomoc społeczna 550
 85295  Pozostała działalność 550
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 550

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.000
 92105  Pozostałe zadania w zakresie kultury 3.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000

926   Kultura fizyczna 200
 92601  Obiekty sportowe 200
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200
 OGÓŁEM  402.050

 

  § 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 600 

339.300 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków 

na zadanie „Budowa wewnętrznej drogi, zjazdów, miejsc postojowych i kanalizacji 

deszczowej w rejonie ul. Pomorskiej w Gryfinie” oraz na zadanie „„Budowa 

wewnętrznej drogi, zjazdów, miejsc postojowych, oświetlenia ulicznego i kanalizacji 

deszczowej w rejonie ul. Flisaczej w Gryfinie”. 

 

Dział 750  

25.024 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z  

zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 509/2015, którym zwiększono 

gminie dotacje celowe na zadania z zakresu spraw obywatelskich - wydawanie 

dowodów osobistych (8.367 – działanie 16.1.1.1.), ewidencja oraz zmiany danych 

dotyczących ludności (3.606 – działanie 16.1.1.4.) oraz wydawanie decyzji i 

postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego w I instancji (13.051 – działanie 

16.1.1.6.).  

 

Dział 754, 758 

50.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Gminnego 

Centrum Zarządzania Kryzysowego w celu zabezpieczenia środków na wypłatę 

strażakom ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych. Utrzymujące się bardzo 

wysokie temperatury spowodowały klęskę suszy w wyniku której zwiększyła się ilość 

wyjazdów do pożarów, szczególnie traw i plonów rolnych. Ponadto na terenach 

wiejskich dostarczana jest woda dla bydła i innych zwierząt hodowlanych (środki z 

rez. ogólnej). 

 

Dział 801  

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

Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenie środków na zakup materiałów i 

wyposażenia, w tym na zakup sprzętu komputerowego do sekretariatu nowo 

tworzonej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie. 

 

 

 



 

 

 

Dział 852 

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

Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów 

niezbędnych do prac społecznie-użytecznych. 

 

Dział 921, 758 

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

Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane   

z organizacją imprez związanych z wydarzeniami kulturalnymi – „VI Mistrzostwa 

Świata w Rzucie Sztachetą” (środki z rezerwy celowej). 

 

Dział 926 

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

Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane   

z funduszem sołeckim (Drzenin). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: 
Sylwia Skrzyniarz 
 
Sprawdziła: 
Milena Świeboda 


