
ZARZĄDZENIE NR 0050.51.2016 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO 

z dnia 14 kwietnia 2016 r. 
 
 
w sprawie zmiany budżetu gminy 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, Dz. U. z 2014 r. poz. 379,              
poz. 911, poz. 1146,  poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. 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 2.205,51 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 2.205,51

852   Pomoc społeczna 2.205,51
 85215  Dodatki mieszkaniowe 2.205,51

  2010 

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

2.205,51

 OGÓŁEM  2.205,51
 
 
§ 2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 2.205,51 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 2.205,51

852   Pomoc społeczna 2.205,51
 85215  Dodatki mieszkaniowe 2.205,51
  3110 Świadczenia społeczne 2.205,51
 OGÓŁEM  2.205,51

 

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu zadań własnych o kwotę 55.433 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 51.523

710   Działalność usługowa 5.000
 71004  Plany zagospodarowania przestrzennego 5.000
  4300 Zakup usług pozostałych 5.000

758   Różne rozliczenia 24.256
 75818  Rezerwy ogólne i celowe   24.256
  4810 Rezerwy                                               (rez. ogólna) 17.956

  6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne      
(rez. ogólna) 

6.300

852   Pomoc społeczna 1.879
 85295  Pozostała działalność 1.879
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.879

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 388
 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 388



  4260 Zakup energii 388
926   Kultura fizyczna 20.000

 92601  Obiekty sportowe 20.000
  4300 Zakup usług pozostałych 20.000

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 2.500
801   Oświata i wychowanie 2.500

 80101  Szkoły podstawowe 2.500
  4270 Zakup usług remontowych 2.500

Zespół Szkół w Gryfinie 1.410
801   Oświata i wychowanie 1.410

 80110  Gimnazja 1.410
  4280 Zakup usług zdrowotnych 1.410
 OGÓŁEM  55.433

 
 
§ 4. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu zadań własnych o kwotę 55.433 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 33.567

710   Działalność usługowa 5.000
 71004  Plany zagospodarowania przestrzennego 5.000

  4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego 5.000

852   Pomoc społeczna 1.879
 85295  Pozostała działalność 1.879

  2910 

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych      
z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości 

1.859

  4560 

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych      
z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184   
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości 

20

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6.688
 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 6.688
  4300 Zakup usług pozostałych 388
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6.300

926   Kultura fizyczna 20.000
 92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej 20.000

  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. 

20.000

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie 17.956
630   Turystyka 17.956

 63095  Pozostała działalność 17.956
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15.694
  4120 Składki na Fundusz Pracy 2.262

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 2.500
801   Oświata i wychowanie 2.500

 80148  Stołówki szkolne i przedszkolne 2.500
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 706
  4270 Zakup usług remontowych 1.794

Zespół Szkół w Gryfinie 1.410
801   Oświata i wychowanie 1.410



 80101  Szkoły podstawowe 1.410
  4280 Zakup usług zdrowotnych 1.410
 OGÓŁEM  55.433

 
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy. 
  
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 

 
 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 
 

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

Dział 630, 758  

17.956 zł -  zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Gryfinie, w celu zabezpieczenia środków na pochodne od 

wynagrodzeń byłych pracowników Centrum Informacji Turystycznej włączonych w b.r. 

w struktury OSiR (środki z rezerwy ogólnej). 

 

Dział 710  

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

Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji, w celu zabezpieczenia  

środków na opłaty kopie map zasadniczych i ewidencyjnych oraz wypisów z rejestru 

gruntów z zasobów Starostwa Powiatowego w Gryfinie.                

 

Dział 801  

2.500 zł -  zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Szkoły 

Podstawowej Nr 2 w Gryfinie,  w celu zabezpieczenia środków finansowych na 

naprawę obieraczki w stołówce i na zakup środków czystości. 

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

w Gryfinie,  w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację bieżących 

zadań. 

 

Dział 852 

2.205,51 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie                       

z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego, którym zwiększono gminie 

dotację celową na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych  (z rezerwy 

celowej b.p. poz.24, działanie 13.1.2.1.). 

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

Edukacji i Spraw Społecznych, w celu zabezpieczenia środków na zwrot dotacji 

otrzymanej w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o karcie dużej rodziny.   

 

Dział 900, 758  

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

Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji, w celu zabezpieczenia 

środków na wykonanie przyłącza kablowego 0,4 kV obsługującego planowane 

imprezy plenerowe na nabrzeżu (środki z rezerwy ogólnej). 

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



Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji, w celu zabezpieczenia 

środków na wykonanie tymczasowego przyłącza kablowego 0,4 kV obsługującego 

planowaną w maju 2016 r. imprezę plenerową na nabrzeżu. 

Dział 926 

15.000 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 i sportu, które zostaną zlecone do realizacji na podstawie 

ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

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

Edukacji i Spraw Społecznych,  w celu zabezpieczenia środków dla Uczniowskiego 

Klubu Sportowego „Aikido-Taiso” na dofinansowanie organizacji Międzynarodowego 

Stażu Aikido. Zadanie zostanie zlecone do realizacji na podstawie ustawy                        

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 
   

 
 
Sporządziła        Zatwierdziła  
Sylwia Skrzyniarz        Beata Blejsz 
 
 
Sprawdziła 
Milena Świeboda 


