
ZARZĄDZENIE NR 0050.131.2016 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO 

z dnia 08 listopada 2016 r. 
 
 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino 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, z 2016 r. poz.195, poz.1257 i poz.1454) 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 realizacji zadań zleconych o kwotę 2.425.966,00 zł 

Dział  Rozdział  Paragraf  Wyszczególnienie  Kwota  
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie  2.425.966,00 

852   Pomoc społeczna 2.425.966,00  
 85211  Świadczenie wychowawcze 2.425.966,00 

  2060 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
zlecone gminom (związkom gmin, związkom 
powiatowo-gminnym), związane z realizacją 
świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc 
państwa w wychowywaniu dzieci 

2.425.966,00 

 OGÓŁEM  2.425.966,00 
 

§ 2. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 16.926,00 zł 

Dział  Rozdział  Paragraf  Wyszczególnienie  Kwota  
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie  16.926,00 

852   Pomoc społeczna 16.926,00 

 85213  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 
integracji społecznej 

926,00 

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

926,00 

 85214  
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

16.000,00 

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

16.000,00 

 OGÓŁEM  16.926,00 
 



§ 3. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 2.425.966,00 zł 

Dział  Rozdział  Paragraf  Wyszczególnienie  Kwota  
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie  2.425.966,00 

852   Pomoc społeczna 2.425.966,00  
 85211  Świadczenie wychowawcze 2.425.966,00 
  3110 Świadczenia społeczne 2.377.448,00 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18.000,00 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.150,00 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 441,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.927,00 
  4300 Zakup usług pozostałych 6.000,00 

 OGÓŁEM  2.425.966,00 
 

§ 4. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu zadań własnych o kwotę 4.180,00 zł 

Dział  Rozdział  Paragraf  Wyszczególnienie  Kwota  

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 4.180,00 

750   Administracja publiczna 500,00  
 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 500,00 

  4430 Różne opłaty i składki 500,00 

754   
Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona 
przeciwpo żarowa 

3.680,00 

 75412  Ochotnicze straże pożarne 3.680,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 3.168,00 

  4430 Różne opłaty i składki 512,00 

 OGÓŁEM  4.180,00 
 

§ 5. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu zadań własnych o kwotę 21.106,00 zł 

Dział  Rozdział  Paragraf  Wyszczególnienie  Kwota  

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 4.180,00 

750   Administracja publiczna 500,00  
 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 500,00 
  4300 Zakup usług pozostałych 500,00 

754   
Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona 
przeciwpo żarowa 

3.680,00 

 75412  Ochotnicze straże pożarne 3.680,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 448,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 64,00 

  4520 Opłaty na rzecz budżetów JST 3.168,00 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie  16.926,00 
852   Pomoc społeczna 16.926,00 

 85213  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 
integracji społecznej 

926,00 

  4130 Składki na ubezpieczenie społeczne 926,00 



 85214  
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

16.000,00 

  3110 Świadczenia społeczne 16.000,00 

 OGÓŁEM  21.106,00 
 
  § 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy. 
  

  § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                     
 
 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Mieczysław Sawaryn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

Dział 750 

500,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Gminnego 

Centrum Zarządzania Kryzysowego w celu właściwego zaklasyfikowania wydatków 

na wymianę opon w samochodach służbowych urzędu; 

 

Dział 754 

3.680,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Gminnego 

Centrum Zarządzania Kryzysowego w celu właściwego zaklasyfikowania wydatków z 

tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi OSP oraz na wypłaty 

wynagrodzenia Komendanta Gminnego OSP Gminy Gryfino; 

 

Dział 852 

2.425.966,00 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie                              

z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 695/2016, którym zwiększono 

gminie dotację celową związaną z realizacją świadczenia wychowawczego 

stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (działanie 13.4.1.5.); 

926,00 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie                              

z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 710/2016, którym zwiększono 

gminie dotację celową na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne 

z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie 20.1.3.1.); 

16.000,00 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie                              

z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 677/2016, którym zwiększono 

gminie dotację celową na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań 

pomocy społecznej (rezerwa celowa poz. 25, działanie 13.1.2.1.). 

 
 
 
Sporządziła         Zatwierdziła  
Anita Makowska-Wilk        Beata Blejsz 
 
 
Sprawdziła 
Milena Świeboda 
 
 


