
ZARZĄDZENIE NR 0050.148. 2015 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO 

z dnia 23 października 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 229.796,14 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 229.796,14

010   Rolnictwo i łowiectwo 196.911,17
 01095  Pozostała działalność 196.911,17

  2010 

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

196.911,17

751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa 

29.160

 75108  Wybory do Sejmu i Senatu 29.160

  2010 

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

29.160

801   Oświata i wychowanie 3.724,97
 80101  Szkoły podstawowe 3.724,97

  2010 

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

3.724,97

 OGÓŁEM  229.796,14
 

§ 2. Zmniejsza się dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 2.749,93 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 2.749,93

801   Oświata i wychowanie 2.749,93
 80110  Gimnazja 2.749,93

  2010 

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

2.749,93

 OGÓŁEM  2.749,93
 

 

 



§  3. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 43.305 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 43.305

852   Pomoc społeczna 43.305
 85219  Ośrodki pomocy społecznej 43.305

  2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin) 

43.305

 OGÓŁEM  43.305
 

 

§ 4. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 332.795,98 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 226.071,17

010   Rolnictwo i łowiectwo 196.911,17
 01095  Pozostała działalność 196.911,17
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.210,28
  4300 Zakup usług pozostałych 2.650,72
  4430 Różne opłaty i składki 193.050,17

751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa 

29.160

 75108  Wybory do Sejmu i Senatu 29.160
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 29.160

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 195,01
801   Oświata i wychowanie 195,01

 80101  Szkoły podstawowe 195,01
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 195,01

Zespół Szkół w Gryfinie 2.745,01
801   Oświata i wychowanie 2.745,01

 80101  Szkoły podstawowe 2.745,01
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.745,01

Zespół Szkół w Chwarstnicy 239,98
801   Oświata i wychowanie 239,98

 80101  Szkoły podstawowe 239,98
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 239,98

Zespół Szkół w Gardnie 2.754,92
801   Oświata i wychowanie 2.754,92

 80101  Szkoły podstawowe 304,99
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 304,99
 80110  Gimnazja 2.449,93
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.449,93

Szkoła Podstawowa w Radziszewie 164,99
801   Oświata i wychowanie 164,99

 80101  Szkoły podstawowe 164,99
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 164,99

Szkoła Podstawowa w Żabnicy 74,99
801   Oświata i wychowanie 74,99

 80101  Szkoły podstawowe 74,99
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 74,99

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 3.549,91
801   Oświata i wychowanie 3.549,91

 80110  Gimnazja 3.549,91
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.549,91

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 97.000
852   Pomoc społeczna 97.000



 85212  
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

97.000

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 97.000
 OGÓŁEM  332.795,98

 

§ 5. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 105.749,77 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Zespół Szkół w Gryfinie 7.924,79

801   Oświata i wychowanie 7.924,79
 80110  Gimnazja 7.924,79
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7.924,79

Zespół Szkół w Chwarstnicy 824,98
801   Oświata i wychowanie 824,98

 80110  Gimnazja 824,98
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 824,98

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 97.000
852   Pomoc społeczna 97.000

 85212  
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

97.000

  3110 Świadczenia społeczne 97.000
 OGÓŁEM  105.749,77

 

 

§ 6. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę  90.230 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 44.005

852   Pomoc społeczna 44.005

 85205  Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie 

700

  4300 Zakup usług pozostałych 700
 85219  Ośrodki pomocy społecznej 43.305
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43.305

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 45.805
750   Administracja publiczna 2.500

 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2.500
  4410 Podróże służbowe krajowe 2.500

852   Pomoc społeczna 43.305
 85295  Pozostała działalność 43.305
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43.305

Szkoła Muzyczna I stopnia w Gryfinie 420
801   Oświata i wychowanie 420

 80146  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 420

  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 
służby cywilnej 

420

 OGÓŁEM  90.230
 

 

 

 

 



§ 7. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę  46.925 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 44.005

852   Pomoc społeczna 44.005

 85205  Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie 

700

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 700
 85219  Ośrodki pomocy społecznej 43.305
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43.305

Szkoła Muzyczna I stopnia w Gryfinie 420
801   Oświata i wychowanie 420

 80132  Szkoły artystyczne 420

  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 
służby cywilnej 

420

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 2.500
750   Administracja publiczna 2.500

 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2.500
  4420 Podróże służbowe zagraniczne 2.500
 OGÓŁEM  46.925

 

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

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 
 

Mieczysław Sawaryn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

Dział 010  

196.911,17 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie                       

zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 700/2015 w związku                        

z otrzymaniem dotacji na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego (środki z rezerwy celowej b. p. poz.7; działanie 21.7.2.5.). 

 

Dział 750  

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

Organizacyjnego w celu zabezpieczenia środków na podróże służbowe krajowe.                          

 

Dział 751  

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

Nr 559/2015 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie, którą 

zwiększono gminie dotację celową na pokrycie kosztów przygotowania                        

i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, 

zarządzonych na 25 października 2015 r. – zryczałtowane diety dla 147 członków 

obwodowych komisji wyborczych. 

 

Dział 801  

3.724.97 zł / -2.749,93 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się 

zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 663/2015 i 667/2015, 

którymi zmieniono gminie dotacje celowe na wyposażenie szkół w podręczniki, 

materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku 

szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego 

lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniem art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty oraz art.13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 

2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw ( środki z rezerwy 

celowej b. p. poz. 26, działanie 3.1.2.6.). 

5.999,84 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału 

Edukacji i Spraw Społecznych w celu prawidłowego ujęcia wydatków na wyposażenie 

szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe. 

420 zł – zmian w planie wydatków Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie dokonuje się 

w celu prawidłowego ujęcia wydatków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. 

 



Dział 852 

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

z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 671/2015, którym zwiększono 

gminie dotację celową na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na 

pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego 

pracę socjalną w środowisku w 2015 r. (rez. celowa b. p. poz. 34; działanie 13.1.1.1.).  

Środki na wypłaty ww. dodatków były zagwarantowane w planie finansowym Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Gryfinie w ramach dochodów własnych gminy, w związku                 

z powyższym środki własne przenosi się na dofinansowanie programu „Senior- 

Wigor”. 

97.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na składki na 

ubezpieczenie społeczne. 

700 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na zakup usług 

pozostałych. 

 

 
 
 
 
 
Sporządziła       Zatwierdziła: 
Sylwia Skrzyniarz       Beata Blejsz 
 
 
 
Sprawdziła 
Milena Świeboda 
 
 


