
ZARZĄDZENIE NR 0050.26. 2016 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO 

z dnia 26 lutego 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 i  poz. 2150) 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 9.595.079 zł 

Dział Rozdział  Paragraf  Wyszczególnienie Kwota 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 9.595.079  

852   Pomoc społeczna 9.595.079 
 85295  Pozostała działalność 9.595.079 

  2010 

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

9.595.079 

 OGÓŁEM  9.595.079 
 
 

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 9.595.079 zł 

Dział Rozdział  Paragraf  Wyszczególnienie Kwota 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 9.595.079  
852   Pomoc społeczna 9.595.079 

 85295  Pozostała działalność 9.595.079 
  3110 Świadczenia społeczne 9.403.178 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 102.614 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17.500 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 2.500 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50.000 
  4300 Zakup usług pozostałych 17.637 
  4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.650 
 OGÓŁEM  9.595.079 

 
§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu zadań własnych o kwotę 92.742 zł 

Dział Rozdział  Paragraf  Wyszczególnienie Kwota 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 86.242  

600   Transport i ł ączno ść 20.000 
 60016  Drogi publiczne gminne 20.000 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20.000 

700   Gospodarka mieszkaniowa 61 
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 61 
  4300 Zakup usług pozostałych 61 

750   Administracja publiczna 4.281 



 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4.281 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.281 

754   Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona 
przeciwpo żarowa 

700 

 75412  Ochotnicze straże pożarne 200 
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200 
 75416  Straż gminna (miejska) 500 
  4430 Różne opłaty i składki 500 

758   Różne rozliczenia 58.200 
 75818  Rezerwy ogólne i celowe   58.200 
  4810 Rezerwy                                               (rez. ogólna) 48.200 
  4810 Rezerwy                                               (rez. celowa) 10.000 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego 3.0 00 
 92105  Pozostałe zadania w zakresie kultury 3.000 
  4300 Zakup usług pozostałych 3.000 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 6.500  
851   Ochrona zdrowia 6.500 

 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 6.500 
  4300 Zakup usług pozostałych 6.500 
 OGÓŁEM  92.742 

 
§ 4. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu zadań własnych o kwotę 92.742 zł 

Dział Rozdział  Paragraf  Wyszczególnienie Kwota 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 88.042  

600   Transport i ł ączno ść 20.000 
 60016  Drogi publiczne gminne 20.000 
  4300 Zakup usług pozostałych 20.000 

700   Gospodarka mieszkaniowa 61 
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 61 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 61 

750   Administracja publiczna 4.281 
 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4.281 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.281 

754   Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona 
przeciwpo żarowa 

700 

 75412  Ochotnicze straże pożarne 200 

  4520 
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego 

200 

 75416  Straż gminna (miejska) 500 

  4520 
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego 

500 

851   Ochrona zdrowia 5.000 
 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5.000 

  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. 

5.000 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego 13. 000 
 92105  Pozostałe zadania w zakresie kultury 13.000 

  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. 

10.000 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.000 
926   Kultura fizyczna 45.000 



 92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej 45.000 

  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. 

45.000 

Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie  1.500 
851   Ochrona zdrowia 1.500 

 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.500 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500 

Przedszkole Nr 5 w Gryfinie 3.200  
801   Oświata i wychowanie 3.200 

 80104  Przedszkola 3.200 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.200 
 OGÓŁEM  92.742 

 
 
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy. 
  

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
 

Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 
 

Mieczysław Sawaryn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

Dział 600  

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

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

środków na recykling i transport gruzu betonowego z przeznaczeniem na utwardzenie 

dróg. 

 

Dział 700  

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

Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, w celu 

zabezpieczenia środków na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenie. 

 

Dział 750  

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

Organizacyjnego, w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalny. 

 

Dział 754  

200 zł -  zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Gminnego 

Centrum Zarządzania Kryzysowego, w celu zabezpieczenia środków na opłatę za 

przedłużenie zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych dla kierowców 

ochotniczych straży pożarnych. 

500 zł -  zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Straży Miejskiej, 

w celu zabezpieczenia środków na opłatę za przedłużenie zezwolenia                               

na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych dla funkcjonariuszy straży miejskiej. 

 

Dział 801, 758  

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

Edukacji i Spraw Społecznych,  w celu zabezpieczenia środków dla Przedszkola Nr 5 

w Gryfinie na zakup kserokopiarki (środki z rezerwy ogólnej). 

 

Dział 851  

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

Pomocy Społecznej w Gryfinie, w celu przekazania środków Zakładowi Ekonomiczno 

- Administracyjnemu Szkół w Gryfinie na zwrot kosztów za korzystanie z autobusu 

(dowóz dzieci na półkolonie). 



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

Pomocy Społecznej w Gryfinie, w celu przekazania środków Wydziałowi Edukacji                  

i Spraw Społecznych na organizacja turnieju piłki nożnej – Mini Mundial 2016.                 

 

Dział 852 

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

z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 78/2016, którym zwiększono 

gminie dotację celową na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                            

(działanie 13.4.1.5.). 

 

Dział 921, 758  

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

Edukacji i Spraw Społecznych,  w celu zabezpieczenia środków na obchody  

Jubileuszu 25 lat Teatru Tańca Vogue/Ego Vu – wydanie albumu dotyczącego historii 

teatru (środki z rezerwy celowej). 

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

Edukacji i Spraw Społecznych,  w celu zabezpieczenia środków na zlecenie 

opracowania merytorycznego książki o tytule roboczym „Opozycja gryfińska – 

sylwetki”. 

 

Dział 926, 758  

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

Edukacji i Spraw Społecznych,  w celu zabezpieczenia środków na kontynuację 

zadania z zakresu kultury fizycznej – utrzymanie i konserwacja obiektów sportowo-

rekreacyjnych (środki z rezerwy ogólnej). 

 

 

   
 
 
Sporządziła        Zatwierdziła  
Sylwia Skrzyniarz        Beata Blejsz 
 
 
Sprawdziła 
Milena Świeboda 
 
 


