
ZARZĄDZENIE NR 0050.74.2017 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO 

z dnia 13 czerwca 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 417.534,00 zł 

Dział  Rozdział  Paragraf  Wyszczególnienie  Kwota  

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 
417.534,00 

600 
 

 Transport i ł ączno ść 329.620,00 

 
60016  Drogi publiczne gminne 329.620,00 

  
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 118.620,00 

  
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 211.000,00 

758  
 

Różne rozliczenia 53.614,00 

 
75818 

 
Rezerwy ogólne i celowe 53.614,00 

 
 4810 Rezerwy                                         (rezerwa ogólna) 49.614,00 

 
 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                      

                                                                     (rezerwa  celowa) 
4.000,00 

700  
 

Gospodarka mieszkaniowa 15.000,00  

 
70095 

 
Pozostała działalność 15.000,00 

 
 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15.000,00 

710  
 

Działalno ść usługowa 15.800,00  

 
71004 

 
Plany zagospodarowania przestrzennego 15.800,00 

 
 4300 Zakup usług pozostałych 15.800,00 

900 
 

 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.500,00  

 
90013  Schroniska dla zwierząt 3.500,00 

  
4300 Zakup usług pozostałych 3.500,00 

 OGÓŁEM  417.534,00 
 

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 417.534,00 zł 

Dział  Rozdział  Paragraf  Wyszczególnienie  Kwota  

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 
417.534,00 

600   Transport i ł ączno ść 329.620,00 

 
60016  Drogi publiczne gminne 329.620,00 

 
 4270 Zakup usług remontowych 261.000,00 

 
 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 68.620,00 

630  
 

Turystyka 4.000,00 

 
63095 

 
Pozostała działalność 4.000,00 

 
 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4.000,00 

700  
 

Gospodarka mieszkaniowa 15.000,00  



 
70095 

 
Pozostała działalność 15.000,00 

 
 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15.000,00 

710 
  

Działalno ść usługowa 15.800,00  

 
71004 

 
Plany zagospodarowania przestrzennego 15.800,00 

 
 4590 

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 
fizycznych 

15.800,00 

900  
 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 28.600,00  

 
90001 

 
Gospodarka ściekowa i ochrona wód 25.100,00 

  
4270 Zakup usług remontowych 25.100,00 

 
90013 

 
Schroniska dla zwierząt 3.500,00 

 
 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.500,00 

921  
 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 14.514,00  

 
92120 

 
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 14.514,00 

 
 2720 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i 
dofinansowanie prac remontowych i 
konserwatorskich obiektów zabytkowych 
przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych 

14.514,00 

926  
 

Kultura fizyczna 10.000,00 

 
92605 

 
Zadania w zakresie kultury fizycznej 10.000,00 

 
 2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 
do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 
pożytku publicznego 

10.000,00 

 OGÓŁEM  417.534,00 
 

§ 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 600 

261.000,00 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału 

Inwestycji i Rozwoju w celu zabezpieczenia środków na remonty gminnych dróg, ulic, 

mostów, placów realizowanych na podstawie umowy. Uwalnia się środki z zadania 

zintegrowane centrum przesiadkowe w Gryfinie oraz z budowy dróg ul. Staszica – 

Limanowskiego - Mazurska w Gryfinie. 

68.620,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału 

Inwestycji i Rozwoju w celu prawidłowego ujęcia środków dotyczących projektu 

inwestycyjnego „Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe 

w Gryfinie z siecią TEN-T”. 

 

Dział 630, 758 

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

Inwestycji i Rozwoju w celu zabezpieczenia środków na budowę ścieżek rowerowych 

po nieczynnych liniach kolejowych (środki z rezerwy celowej, majątkowej). 

 

Dział 700 

 15.000,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału 

Inwestycji i Rozwoju w celu prawidłowego ujęcia środków na „Modernizację 

wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla SOM (dotyczy 

budynku komunalnego przy ul. Piastów 23)’. 

 

Dział 710 

15.800,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału 

Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w celu prawidłowego ujęcia 

środków na wypłaty odszkodowań za poniesioną rzeczywistą szkodę polegającą na 

obniżeniu wartości nieruchomości. 

 

Dział 900, 758 

25.100,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału 

Inwestycji i Rozwoju w celu zabezpieczenia środków na remont fontann w Gryfinie 

(środki z rezerwy ogólnej, bieżącej). 

3.500,00 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału 

Gospodarki Komunalnej w celu prawidłowego ujęcia środków na zakup karmy dla 

bezpańskich kotów. 



 

Dział 921, 758 

14.514,00 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału 

Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na wymianę drzwi 

w kościele w Dołgie (środki z rezerwy ogólnej, bieżącej). 

 

Dział 926, 758 

10.000,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału 

Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań 

z zakresu kultury fizycznej (środki z rezerwy ogólnej, bieżącej). 

 

 

        Zatwierdziła  
Sprawdziła                                                                                                Beata Blejsz 
Milena Świeboda 
 
 
 
Sporządziła         
Sylwia Skrzyniarz 
 
 


