
ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2016 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO 

z dnia 31 marca 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 własnych o kwotę 147.777 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 147.777

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 123.192
 85415  Pomoc materialna dla uczniów 123.192

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

123.192

926   Kultura fizyczna 24.585
 92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej 24.585

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

24.585

 OGÓŁEM  147.777
 

§ 2. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 9.550 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 9.550

852   Pomoc społeczna 9.550

 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 

9.550

  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 

9.550

 OGÓŁEM  9.550
 

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 9.550 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 9.550

852   Pomoc społeczna 9.550

 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 

9.550



  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9.550
 OGÓŁEM  9.550

 

§ 4. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu zadań własnych o kwotę 125.415 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 125.415

010   Rolnictwo i łowiectwo 2.500
 01008  Melioracje wodne 2.500
  4300 Zakup usług pozostałych 2.500

600   Transport i łączność 5.000
 60016  Drogi publiczne gminne 5.000
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.000

758   Różne rozliczenia 101.015
 75818  Rezerwy ogólne i celowe   101.015
  4810 Rezerwy                                               (rez. ogólna) 61.015
  4810 Rezerwy                                               (rez. celowa) 40.000

926   Kultura fizyczna 16.900
 92601  Obiekty sportowe 16.900
  4300 Zakup usług pozostałych 16.900
 OGÓŁEM  125.415

 
§ 5. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu zadań własnych o kwotę 273.192 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 150.000

010   Rolnictwo i łowiectwo 2.500
 01008  Melioracje wodne 2.500
  4270 Zakup usług remontowych 2.500

600   Transport i łączność 5.000
 60016  Drogi publiczne gminne 5.000
  4300 Zakup usług pozostałych 5.000

921   Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego 50.000
 92105  Pozostałe zadania w zakresie kultury 50.000

  2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych 

50.000

926   Kultura fizyczna 92.500
 92601  Obiekty sportowe 16.900
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16.900
 92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej 75.600
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 41.600
  4300 Zakup usług pozostałych 34.000

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 123.192
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 123.192

 85415  Pomoc materialna dla uczniów 123.192
  3240 Stypendia dla uczniów 123.192
 OGÓŁEM  273.192

 
 
§ 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 010  

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

Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, w celu 

zabezpieczenia środków na przeprowadzenie remontów urządzeń melioracyjnych. 

 

Dział 600  

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

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

środków na transport płyt betonowych, używanych, z przeznaczeniem na utwardzenie 

dróg gminnych. 

 

Dział 852 

9.550 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie                        

z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 138/2016, którym zwiększono 

gminie dotację celową na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne 

za osoby uprawnione (działanie 20.1.3.1.). 

 

Dział 854 

123.192 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie                        

z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 153/2016, którym zwiększono 

gminie dotację celową na stypendia w celu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci 

i młodzieży (działanie 3.1.5.3.). 

 

Dział 921, 758  

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

Edukacji i Spraw Społecznych,  w celu zabezpieczenia środków na organizację Dni 

Gryfina 2016 (środki z rezerwy celowej – 40.000 zł i z rezerwy ogólnej -10.000 zł). 

 

Dział 926, 758  

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

Edukacji i Spraw Społecznych,  w celu zabezpieczenia środków na wykonanie, 

dostawę i montaż elementów siłowni zewnętrznej w Gryfinie na działce 265, obręb 

ewidencyjny 3 Gryfino.  

 



24.585 zł/75.600 zł ł -  zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie                   

z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z przyjęciem wniosku 

przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na realizację programu powszechnej nauki 

pływania „Umiem Pływać”, pn. „I my potrafimy pływać – zajęcia nauki pływania                   

w Gminie Gryfino”. Środki zewnętrzne i własne przeznacza się na transport, wynajem 

obiektu, wynagrodzenia wychowawcy za opiekę, instruktora pływania i  koordynatora 

projektu (51.015 zł - środki z rezerwy ogólnej). 

 
   

 
 
Sporządziła        Zatwierdziła  
Sylwia Skrzyniarz        Beata Blejsz 
 
 
Sprawdziła 
Milena Świeboda 


