
ZARZĄDZENIE NR 0050.111.2017 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO 

z dnia 12 wrze śnia 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, 935, 1089, 1475 i 1537) 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. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 15.000 zł 

Dział  Rozdział  Paragraf  Wyszczególnienie  Kwota  
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie  15.000 

852   Pomoc społeczna 15.000 

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

15.000 

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

15.000 

 OGÓŁEM  15.000 
 

§ 2. Zwiększa się dochody gminy z tytułu zadań realizowanych na podstawie porozumień 
z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 9.225 zł 

Dział  Rozdział  Paragraf  Wyszczególnienie  Kwota  
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie  9.225 

926  
 

Kultura fizyczna 9.225 
 92601 

 
Obiekty sportowe 9.225 

  6630 

Dotacje celowe otrzymane z samorządu 
województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu terytorialnego 

9.225 

 OGÓŁEM  9.225 
 

§ 3. Zmniejsza się wydatki  gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 35.340 zł 

Dział  Rozdział  Paragraf  Wyszczególnienie  Kwota  

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 35.340 

754 
 

 
Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona 
przeciwpo żarowa 

30.000 

 
75411  Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 30.000 

  
6170 

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań 
inwestycyjnych 

30.000 

758 
 

 Różne rozliczenia 3.500 

 
75818  Rezerwy ogólne i celowe 3.500 



  
6800 

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                      
                                                       (rezerwa  ogólna) 

3.500 

921 
  

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.840  

 
92195 

 
Pozostała działalność 1.840 

  
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800 

  
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 325 

  
4300 Zakup usług pozostałych 715 

 OGÓŁEM  35.340 
 

§ 4. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu zadań realizowanych na podstawie porozumień 
z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 9.225 zł 

Dział  Rozdział  Paragraf  Wyszczególnienie  Kwota  
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie  9.225 

926  
 

Kultura fizyczna 9.225 
 92601 

 
Obiekty sportowe 9.225 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9.225 

 OGÓŁEM  9.225 
 

§ 5. Zwiększa się wydatki  gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 50.340 zł 

Dział  Rozdział  Paragraf  Wyszczególnienie  Kwota  

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 35.340 

754 
 

 
Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona 
przeciwpo żarowa 

33.500 

 
75405  Komendy powiatowe Policji 3.500 

  
6170 

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań 
inwestycyjnych 

3.500 

 
75411  Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 30.000 

  
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 30.000 

921 
  

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.840  

 
92195 

 
Pozostała działalność 1.840 

  
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900 

 
 4220 Zakup środków żywności 615 

 
 4300 Zakup usług pozostałych 325 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie  15.000 
852   Pomoc społeczna 15.000 

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

15.000 

  3110 Świadczenia społeczne 15.000 

 OGÓŁEM  50.340 
 

§ 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 754, 758 

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

Centrum Zarządzania Kryzysowego w celu zabezpieczenia środków na 

dofinansowanie remontu nawierzchni placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Gryfinie. 

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

Centrum Zarządzania Kryzysowego w celu zabezpieczenia środków na 

dofinansowanie kosztów zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej 

Policji w Gryfinie  (środki z rezerwy ogólnej, majątkowej). 

Dział 852 

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

Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 117/2017, którą zwiększono gminie dotację 

celową na  dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (środki z rezerwy poz.25; 

działanie 13.1.2.1.W). 

Dział 921 

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

Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań 

w obrębie funduszu sołeckiego miejscowości Wełtyń. 

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

Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań 

w obrębie funduszu sołeckiego miejscowości Gardno. 

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

Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań 

w obrębie funduszu sołeckiego miejscowości Żabnica. 

Dział 926 

9.225 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem 

Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z otrzymaniem dotacji 

z Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie nagrodzonego 

w konkursie „Granty sołeckie 2017” projektu pn. W zdrowym ciele zdrowy duch. 

 

        Zatwierdziła  
Sprawdziła                                                                                                Beata Blejsz 
Milena Świeboda 
 
 
 
Sporządziła         
Sylwia Skrzyniarz 


