
ZARZĄDZENIE NR 0050.119.2016 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO 

z dnia 30 wrze śnia 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 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, 
poz. 1146,  poz. 1626, poz. 1877, 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, z 2016 r. poz.195, poz.1257 i poz.1454) 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 2.078,91 zł 

Dział  Rozdział  Paragraf  Wyszczególnienie  Kwota  
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie  2.078,91 

750   Administracja publiczna 439,00  

 
75011  Urzędy wojewódzkie 439,00 

 
 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 

439,00 

801   Oświata i wychowanie 1.639,91  

 
80101  Szkoły podstawowe 1.314,93 

 
 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 

1.314,93 

 
80110  Gimnazja 324,98 

 
 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 

324,98 

 OGÓŁEM  2.078,91 
 
 

§ 2. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 10.248,00 zł 

Dział  Rozdział  Paragraf  Wyszczególnienie  Kwota  
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie  10.248,00 

852   Pomoc społeczna 10.284,00 

 85213  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 
integracji społecznej 

1.100,00 



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

1.100,00 

 85214 
 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

9.184,00 

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

9.184,00 

 OGÓŁEM  10.248,00 
 
 
§ 3. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 2.078,91 zł 

Dział  Rozdział  Paragraf  Wyszczególnienie  Kwota  
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie  439,00 

750   Administracja publiczna 439,00  

 
75011  Urzędy wojewódzkie 439,00 

 
 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 439,00 

Zespół Szkół w Gryfinie  1.639,91 
801   Oświata i wychowanie 1.639,91  

 
80101  Szkoły podstawowe 1.314,93 

 
 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1.314,93 

 
80110  Gimnazja 324,98 

 
 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 324,98 

 OGÓŁEM  2.078,91 
 

 

§ 4. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu zadań własnych o kwotę  25.049,70 zł 

Dział  Rozdział  Paragraf  Wyszczególnienie  Kwota  

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 25.049,70 

758  
 

Różne rozliczenia 10.604,00 

 
75818 

 
Rezerwy ogólne i celowe 10.604,00 

 
 4810 Rezerwy                                          (rezerwa ogólna) 10.600,00 

 
 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                 

(rezerwa  ogólna) 
4,00 

851  
 

Ochrona zdrowia  2.250,00 

 
85195 

 
Pozostała działalność 2.250,00 

 
 4300 Zakup usług pozostałych 2.250,00 

854  
 

Edukacyjna opieka wychowawcza  2.195,70 
 85415 

 
Pomoc materialna dla uczniów 2.195,70 

  3260 Inne formy pomocy dla uczniów 2.195,70 
926  

 
Kultura fizyczna 10.000,00 

 92601 
 

Obiekty sportowe 10.000,00 
  4300 Zakup usług pozostałych 10.000,00 

 OGÓŁEM  25.049,70 
 

 

 

 

 



§ 5. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu zadań własnych o kwotę 35.333,70 zł 

Dział  Rozdział  Paragraf  Wyszczególnienie  Kwota  

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 12.254,00 

630  
 

Turystyka 4,00 

 
63003 

 
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 4,00 

 
 6660 

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, dotyczące wydatków majątkowych 

4,00 

851  
 

Ochrona zdrowia  2.250,00 

 
85195 

 
Pozostała działalność 2.250,00 

 
 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.250,00 

926  
 

Kultura fizyczna 10.000,00 
 92605 

 
Zadania w zakresie kultury fizycznej 10.000,00 

  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 

10.000,00 

Przedszkole Nr 2 w Gryfinie 10.600,00 

801  
 

Oświata i wychowanie 10.600,00  
 80104 

 
Przedszkola 10.600,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.600,00 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie  441,63 
854   Edukacyjna opieka wychowawcza  441,63 

 85415  Pomoc materialna dla uczniów 441,63 
  3260 Inne formy pomocy dla uczniów 441,63 

Szkoła Podstawowa Nr  2 w Gryfinie  80,00 
854   Edukacyjna opieka wychowawcza  80,00 

 85415  Pomoc materialna dla uczniów 80,00 
  3260 Inne formy pomocy dla uczniów 80,00 

Szkoła Podstawowa w Radziszewie  325,00 
854   Edukacyjna opieka wychowawcza  325,00 

 85415  Pomoc materialna dla uczniów 325,00 
  3260 Inne formy pomocy dla uczniów 325,00 

Zespół Szkół w Gardnie  325,00 
854   Edukacyjna opieka wychowawcza  325,00 

 85415  Pomoc materialna dla uczniów 325,00 
  3260 Inne formy pomocy dla uczniów 325,00 

Zespół Szkół Ogólnokształc ących w Gryfinie  1.024,07 
854   Edukacyjna opieka wychowawcza  1.024,07 

 85415  Pomoc materialna dla uczniów 1.024,07 
  3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1.024,07 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie  10.284,00 
852   Pomoc społeczna 10.284,00 

 85213  
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 

1.100,00 



osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 
integracji społecznej 

  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1.100,00 

 85214 
 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

9.184,00 

  3110 Świadczenia społeczne 9.184,00 

 OGÓŁEM  35.333,70 
 
  § 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 630, 758 

4,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału 

Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji, w celu zwrotu nadwyżki 

środków otrzymanych na realizację projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury centrum 

turystyki wodnej w Schwedt nad Odrą i budowa śródmiejskiej części nabrzeża w 

Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju transgranicznej turystyki wodnej” (środki z 

rezerwy ogólnej). 

 

Dział 750 

439,00 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie                              

z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 430/2016, którym  zwiększono 

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.). 

 

Dział 801, 758 

1.639,91 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie                        

z  zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 587/2016, którym zwiększono 

gminie dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub 

materiały ćwiczeniowe  (środki z rezerwy poz. 26, działanie 3.1.2.2.). 

10.600,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału 

Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków dla Przedszkola Nr 2 

w Gryfinie na realizację zadań (środki z rezerwy ogólnej). 

 

Dział 851 

2.250,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału 

Edukacji i Spraw Społecznych w celu prawidłowego ujęcia środków na realizację 

zadań z zakresu ochrony zdrowia. 

 

Dział 852 

10.284,00 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie                        

z  zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 604/2016, którym zwiększono 

gminie dotację celową na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie 

zdrowotne za uprawnione osoby (środki z rezerwy poz. 25, działanie 20.1.3.1.W) oraz 



na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych zgodnie z art.147 ust.7 ustawy                   

o pomocy społecznej (środki z rezerwy poz. 25, działanie 13.1.2.1.W). 

 

Dział 854 

2.195,70 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału 

Edukacji i Spraw Społecznych w celu uruchomienia środków na zakup podręczników i 

materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy 

uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”. 

 

Dział 926 

10.000,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału 

Edukacji i Spraw Społecznych w celu prawidłowego ujęcia środków na realizację 

zadań z zakresu kultury fizycznej. 

 
 
 
Sporządziła        Zatwierdziła  
Sylwia Skrzyniarz        Beata Blejsz 
 
 
Sprawdziła 
Milena Świeboda 
 
 


