
ZARZĄDZENIE NR 0050.145.2015 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO 

z dnia 19  października 2015 r. 
 
 
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 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 poz. 379, poz. 911, 
poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 poz.532) oraz § 13, pkt 1 Uchwały Nr IV/21/15 Rady 
Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino 
na rok 2015, zarządzam, co następuje: 
 

§  1. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 456.617,39 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 456.617,39

852   Pomoc społeczna 456.617,39

 85212  
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

455.000

  2010 

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

455.000

 85215  Dodatki mieszkaniowe 1.617,39

  2010 

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

1.617,39

 OGÓŁEM  456.617,39
 

§  2. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 4.118 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 4.118

852   Pomoc społeczna 4.118
 85295  Pozostała działalność 4.118

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

4.118

 OGÓŁEM  4.118
 

§  3. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 456.617,39 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 456.617,39

852   Pomoc społeczna 456.617,39

 85212  
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

455.000

  3110 Świadczenia społeczne 455.000
 85215  Dodatki mieszkaniowe 1.617,39
  3110 Świadczenia społeczne 1.617,39
 OGÓŁEM  456.617,39

 

 

 

§  4. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę  97.723 zł 



Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 97.723

150   Przetwórstwo przemysłowe 151
 15011  Rozwój przedsiębiorczości 151
  4300 Zakup usług pozostałych 151

758   Różne rozliczenia 80.502
 75818  Rezerwy ogólne i celowe   80.502
  4810 Rezerwy                                            (rez. ogólna) 80.502

801   Oświata i wychowanie 300
 80195  Pozostała działalność 300
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300

852   Pomoc społeczna 7.400
 85295  Pozostała działalność 7.400
  3110 Świadczenia społeczne 7.400

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 300
 92120  Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 300
  4300 Zakup usług pozostałych 300

926   Kultura fizyczna 9.070
 92601  Obiekty sportowe 9.070
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.670
  4300 Zakup usług pozostałych 400
 OGÓŁEM  97.723

 

§  5. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 101.841 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 4.118

852   Pomoc społeczna 4.118
 85295  Pozostała działalność 4.118
  3110 Świadczenia społeczne 4.118

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 97.723
150   Przetwórstwo przemysłowe 151

 15011  Rozwój przedsiębiorczości 151
  4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 151

801   Oświata i wychowanie 300
 80195  Pozostała działalność 300
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300

852   Pomoc społeczna 87.902
 85295  Pozostała działalność 87.902
  4270 Zakup usług remontowych 80.502
  4300 Zakup usług pozostałych 7.400

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 300
 92120  Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 300

  2720 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i 
dofinansowanie prac remontowych i 
konserwatorskich obiektów zabytkowych 
przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych 

300

926   Kultura fizyczna 9.070
 92601  Obiekty sportowe 9.070
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 700
  4300 Zakup usług pozostałych 8.370
 OGÓŁEM  101.841

 

  § 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 150  

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

Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w celu prawidłowego 

ujęcia wydatków ponoszonych na tłumaczenia folderu promującego Tereny 

Inwestycyjne Park Regionalny w Gryfinie. 

 

Dział 801  

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

Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na przygotowanie 

merytoryczne i przeprowadzenie wycieczki edukacyjnej pt. „Zabytki w naszym 

mieście” w ramach realizacji projektu Europejskie Dni Dziedzictwa – Dziedzictwo 

Utracone – Dziedzictwo Ocalone.      

 

Dział 852, 758 

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

z  zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 660/2015, którym zwiększono 

gminie dotację celową na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego (działanie 13.4.1.1.). 

1.617,39 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie                       

z  zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 654/2015, którym zwiększono 

gminie dotację celową na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV 

kw. b.r. ( działanie 13.1.1.1.).  

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

z  zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 659/2015, którym zwiększono 

gminie dotację na realizację programu wspierania gmin w zakresie dożywiania 

(działanie 13.1.1.8., środki z rezerwy celowej poz.27). 

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

Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania 

„Dom dziennego pobytu Senior – Wigor” (środki z rezerwy ogólnej). 

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

Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania 

„Dom dziennego pobytu Senior – Wigor”. 

 

 

 

 



Dział 921 

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

Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane   

z pracami remontowymi i konserwatorskimi obiektów zabytkowych.   

 

 

Dział 926 

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

Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na prawidłową 

realizację zadań w obrębie funduszu sołeckiego miejscowości Wirów – prace na 

obiektach sportowo – rekreacyjnych. 

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

Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na prawidłową 

realizację zadań w obrębie funduszu sołeckiego miejscowości Krzypnica – prace na 

obiektach sportowo – rekreacyjnych. 
 
 
 
 
Sporządziła        Zatwierdziła  
Sylwia Skrzyniarz        Beata Blejsz 
 
 
Sprawdziła 
Milena Świeboda 
 
 
 
 
 


