
ZARZĄDZENIE NR 0050.149.2016 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO 

z dnia 7 grudnia 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 2016 r. poz.1870) 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 792.882 zł 

Dział  Rozdział  Paragraf  Wyszczególnienie  Kwota  
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie  792.882 

852   Pomoc społeczna 792.882 
 85211  Świadczenie wychowawcze 192.882 

 
 

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 wychowaniu dzieci 

192.882 

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

600.000 

  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 

600.000 

 OGÓŁEM  792.882 
 

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 792.882 zł 

Dział  Rozdział  Paragraf  Wyszczególnienie  Kwota  
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie  792.882 

852   Pomoc społeczna 792.882 
 85211  Świadczenie wychowawcze 192.882 
 

 
3110 Świadczenia społeczne 189.023 

 
 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.859 

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

600.000 

  3110 Świadczenia społeczne 595.438 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.562 

 OGÓŁEM  792.882 
 

 



 

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu zadań własnych o kwotę  96.935,27 zł 

Dział  Rozdział  Paragraf  Wyszczególnienie  Kwota  

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 90.835,27 

150  
 

Przetwórstwo przemysłowe 3.585,27  

 
15011 

 
Rozwój przedsiębiorczości 3.585,27 

 
 4300 Zakup usług pozostałych 3.585,27 

700  
 

Gospodarka mieszkaniowa 6.000,00  

 
70095 

 
Pozostała działalność 6.000,00 

 
 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6.000,00 

750  
 

Administracja publiczna 56.150,00  

 
75023 

 
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 22.150,00 

 
 4300 Zakup usług pozostałych 22.150,00 

 
75095 

 
Pozostała działalność 34.000,00 

 
 4300 Zakup usług pozostałych 34.000,00 

758  
 

Różne rozliczenia 9.100,00 
 75818 

 
Rezerwy ogólne i celowe 9.100,00 

  4810 Rezerwy                                          (rezerwa ogólna) 4.600,00 

  6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                 
(rezerwa  ogólna) 

4.500,00 

853  
 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2. 000,00 
 85305 

 
Żłobki 2.000,00 

  6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

2.000,00 

900  
 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.000,00  

 
90001 

 
Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.000,00 

 
 4300 Zakup usług pozostałych 2.000,00 

 
90013 

 
Schroniska dla zwierząt 2.000,00 

 
 4300 Zakup usług pozostałych 2.000,00 

926  
 

Kultura fizyczna 10.000,00 

 
92601 

 
Obiekty sportowe 10.000,00 

 
 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 

Zespół Szkół w Chwarstnicy 6.100,00 

801  
 

Oświata i wychowanie 6.100,00  
 80101 

 
Szkoły podstawowe 4.100,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.100,00 
 80110 

 
Gimnazja 2.000,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 

 OGÓŁEM  96.935,27 
 

§ 4. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu zadań własnych o kwotę 96.935,27 zł 

Dział  Rozdział  Paragraf  Wyszczególnienie  Kwota  

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 90.835,27 

150  
 

Przetwórstwo przemysłowe 3.585,27  

 
15011 

 
Rozwój przedsiębiorczości 3.585,27 

 
 4260 Zakup energii 3.585,27 

700  
 

Gospodarka mieszkaniowa 6.000,00  

 
70095 

 
Pozostała działalność 6.000,00 



 
 4270 Zakup usług remontowych 6.000,00 

750  
 

Administracja publiczna 60.750,00  

 
75023 

 
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 60.750,00 

 
 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 57.500,00 

 
 4270 Zakup usług remontowych 1.150,00 

 
 4700 

Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej 

2.100,00 

853  
 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2. 000,00 
 85305 

 
Żłobki 2.000,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.000,00 
900  

 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.000,00  

 
90002 

 
Gospodarka odpadami 2.000,00 

 
 4300 Zakup usług pozostałych 2.000,00 

 
90013 

 
Schroniska dla zwierząt 2.000,00 

 
 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 

921 
  

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.500,00  
 92109 

 
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4.500,00 

 
 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4.500,00 
926  

 
Kultura fizyczna 10.000,00 

 
92605 

 
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej 10.000,00 

 
 2360 

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

3.500,00 

 
 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.500,00 

Zespół Szkół w Chwarstnicy 6.100,00 

801  
 

Oświata i wychowanie 6.100,00  
 80148 

 
Stołówki szkolne i przedszkolne 6.100,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 

  6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

5.600,00 

 OGÓŁEM  96.935,27 
 
  § 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 150 

3.585,27 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału 

Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w celu zabezpieczenia 

środków na zakup energii elektrycznej na terenie Strefy Przemysłowej w Gardnie. 

 

Dział 700 

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

Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w celu zabezpieczenia 

środków na prace remontowe w budynkach komunalnych. 

 

Dział 750, 758 

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

Finansowo-Księgowego i Referatu Informatyki w celu zabezpieczenia środków na 

zakup zestawów komputerowych. 

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

Organizacyjnego w celu zabezpieczenia środków na zakup i instalację portalu 

eUrząd2 (środki z rezerwy ogólnej). 

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

Centrum Zarządzania Kryzysowego w celu prawidłowego ujęcia środków na remont 

samochodu służbowego. 

 

Dział 801 

6.100 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół 

w Chwarstnicy w celu zabezpieczenia środków na zakup zmywarki i środków 

czystości do kuchni. 

 

Dział 852 

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

z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 801/2016, którym zwiększono 

gminie dotację celową na świadczenia wychowawcze (z rezerwy celowej poz. 91; 

działanie 13.4.1.5.).  

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

z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 777/2016, którym zwiększono 

gminie dotację celową na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego (z rezerwy celowej poz. 91; działanie 13.4.1.1.). 



 

Dział 853 

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

Edukacji i Spraw Społecznych w celu prawidłowego ujęcia środków na prace 

w zakresie podłączenia sprzętu AGD w nowoutworzonym żłobku.  

 

Dział 900 

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

Podatków i Opłat Lokalnych oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej 

i Ochrony Środowiska w celu zabezpieczenia środków na zadania z zakresu 

gospodarki odpadami komunalnymi (2.000 zł) i utrzymania bezpańskich zwierząt 

(2.000 zł). 

 

Dział 921, 758 

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

Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w celu zabezpieczenia 

środków na zakup dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy 

inkubatora kuchennego na działce nr 70 obręb Steklno (środki z rezerwy ogólnej). 

 
Dział 926 

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

Edukacji i Spraw Społecznych w celu prawidłowego ujęcia środków na wydatki 

z zakresu kultury fizycznej.  

 
 
Sporządziła        Zatwierdziła  
Sylwia Skrzyniarz        Beata Blejsz 
 
 
Sprawdziła 
Milena Świeboda 
 
 


