
ZARZĄDZENIE NR 0050.114.2016 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO 

z dnia 22 wrze śnia 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 i z 2016 r. poz.195) 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 746.679 zł 

Dział  Rozdział  Paragraf  Wyszczególnienie  Kwota  
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie  746.679 

852   Pomoc społeczna 746.679 

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

741.237 

  2010 

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

741.237 

 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 

5.442 

  2010 

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

5.442 

 OGÓŁEM  746.679 
 

 
§ 2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 746.679 zł 

Dział  Rozdział  Paragraf  Wyszczególnienie  Kwota  
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie  746.679 

852   Pomoc społeczna 746.679 

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

741.237 

  3110 Świadczenia społeczne 704.000 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22.237 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15.000 



 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 

5.442 

  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5.442 

 OGÓŁEM  746.679 
 

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu zadań własnych o kwotę  39.820 zł 

Dział  Rozdział  Paragraf  Wyszczególnienie  Kwota  

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 39.820 

750  
 

Administracja publiczna 18.920  

 
75023 

 
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 18.920 

 
 4140 

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

2.000 

 
 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.000 

 
 4300 Zakup usług pozostałych 1.920 

 
 4410 Podróże służbowe krajowe 1.000 

 
 4700 

Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej 

3.000 

 
 6060 

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

10.000 

921  
 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12.000  
 92120 

 
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 12.000 

  2720 

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

12.000 

926  
 

Kultura fizyczna 8.900 
 92601 

 
Obiekty sportowe 8.900 

  4300 Zakup usług pozostałych 8.900 

 OGÓŁEM  39.820 
 

§ 4. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu zadań własnych o kwotę 39.820 zł 

Dział  Rozdział  Paragraf  Wyszczególnienie  Kwota  

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 39.820 

750  
 

Administracja publiczna 18.920  

 
75023 

 
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 18.920 

 
 4390 

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 
analiz i opinii 

17.000 

 
 4430 Różne opłaty i składki 1.920 

921  
 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12.000  
 92105 

 
Pozostałe zadania w zakresie kultury 12.000 

  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 

2.000 



  4300 Zakup usług pozostałych 10.000 
926  

 
Kultura fizyczna 8.900 

 92605 
 

Zadania w zakresie kultury fizycznej 8.900 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.600 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 
  4300 Zakup usług pozostałych 3.800 

 OGÓŁEM  39.820 
 
  § 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 750 

18.920 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału 

Organizacyjnego, w celu zabezpieczenia środków na realizację bieżących zadań. 

 

Dział 852 

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

z  zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 566/2016, którym zwiększono 

gminie dotację celową na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego, na zasiłki dla opiekunów oraz na składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów ( środki z rezerwy poz.34 – 649.322 zł, 

działanie 13.4.1.1.W) oraz zwiększono dotację celową na opłacenie składki                       

na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne                   

i zasiłki dla opiekunów (środki z rezerwy poz.34, działanie 20.1.3.1.W). 

 

Dział 921 

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

Edukacji i Spraw Społecznych w celu prawidłowego ujęcia środków na realizację 

zadań z zakresu kultury. 

 



Dział 926 

8.900 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału 

Edukacji i Spraw Społecznych w celu prawidłowego ujęcia środków na naukę 

pływania dla dzieci z klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Radziszewie oraz na zakup 

pucharów Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników Międzywojewódzkich 

Mistrzostw Młodziczek w Gimnastyce Artystycznej . 

 
 
 
Sporządziła        Zatwierdziła  
Sylwia Skrzyniarz        Beata Blejsz 
 
 
Sprawdziła 
Milena Świeboda 
 


