
ZARZĄDZENIE NR 0050.67.2017 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO 

z dnia 25 maja 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 i 659) 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 z zakresu administracji rządowej 
o kwotę 92.787 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 92.787

750    Administracja publiczna 61.772
 75011   Urzędy wojewódzkie 61.772

  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 

61.772

852   Pomoc społeczna 31.015

 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 

31.015

  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 

31.015

 OGÓŁEM  92.787
 

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 
o kwotę 92.787 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 61.772

750    Administracja publiczna 61.772
 75011   Urzędy wojewódzkie 61.772
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 61.772

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 31.015
852   Pomoc społeczna 31.015

 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 

31.015

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31.015
 OGÓŁEM  92.787

 

 



 

§ 3. Zmniejsza się wydatki  gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 799.212 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 799.212

600    Transport i łączność 319.500
  60016  Drogi publiczne gminne 319.500

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 319.500

758     Różne rozliczenia 84.642
  75818   Rezerwy ogólne i celowe 84.642

   6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne              
                                                       (rezerwa  celowa) 

84.642

801    Oświata i wychowanie 112.000
  80195   Pozostała działalność 112.000

   6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 112.000

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 280.000
 90004  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 280.000
   6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 280.000

921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.070
  92195  Pozostała działalność 3.070

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.800

    4300 Zakup usług pozostałych 1.270

 OGÓŁEM  799.212
 

 

§ 4. Zwiększa się wydatki  gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 799.212 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 799.212

600   Transport i łączność 326.142
  60016  Drogi publiczne gminne 323.642

   6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 323.642

  60095  Pozostała działalność 2.500

    6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.500
630   Turystyka 40.000

 63095  Pozostała działalność 40.000
   6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40.000

801    Oświata i wychowanie 132.000
  80110   Gimnazja 20.000

   6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20.000

  80195   Pozostała działalność 112.000

   6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 112.000

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 280.000
 90004  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 280.000
   6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 280.000



921    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 21.070
 92120   Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 18.000
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18.000

  92195   Pozostała działalność 3.070

   4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.160

   4220 Zakup środków żywności 110

   4300 Zakup usług pozostałych 800

 OGÓŁEM  799.212
 
§ 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 600, 758 

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

Inwestycji i Rozwoju w celu zabezpieczenia środków na aktualizację studium 

wykonalności w związku z przystąpieniem do zadania polegającego na przebudowie 

dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN (środki 

z rezerwy celowej, majątkowej). 

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

Inwestycji i Rozwoju w celu prawidłowego ujęcia środków dotyczących projektów 

inwestycyjnych: 

− budowa infrastruktury technicznej w celu poprawy funkcjonowania i wzrostu 

konkurencyjności MŚP w rejonie drogi krajowej 31 (ul. Pomorska) w Gryfinie;  

− przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią 

TEN-T; 

− zintegrowane centrum przesiadkowe w Gryfinie; 

− budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej.   

 

Dział 630, 758 

40.000 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 750 

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

z  zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 209/2017, którym zwiększono 

gminie dotację celową na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu 

administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń 

stanu cywilnego  (działanie 16.1.1.2.W). 

 

Dział 801, 758 

20.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Referatu 

Informatyki w związku z modernizacja sieci komputerowej i sprzętu komputerowego 

w Zespole Szkół w Gryfinie w ramach budżetu obywatelskiego (środki z rezerwy 

celowej, majątkowej). 



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

Inwestycji i Rozwoju w celu prawidłowego ujęcia środków dotyczących modernizacji 

energetycznej Zespołu Szkół w Gryfinie. 

 

Dział 852 

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

z  zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 215/2017, którym zwiększono 

gminie dotację celową na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi  (działanie 

13.1.2.2.W). 

 

Dział 900 

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

Inwestycji i Rozwoju w celu prawidłowego ujęcia środków dotyczących odnowy zieleni 

w parku miejskim w Gryfinie oraz zagospodarowania Terenu „Górki Miłości”. 

 

Dział 921, 758 

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

Inwestycji i Rozwoju w celu zabezpieczenia środków na modernizację Pałacyku Pod 

Lwami – wykonanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego na 

dofinansowanie inwestycji (środki z rezerwy celowej, majątkowej). 

2.160 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 Sobieradz. 

110 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 Sobiemyśl. 

800 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 Stare Brynki. 

 
 

        Zatwierdziła  
Sprawdziła                                                                                                Beata Blejsz 
Milena Świeboda 
 
 
 
Sporządziła         
Sylwia Skrzyniarz 
 
 


