
ZARZĄDZENIE NR 0050.77.2017 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO 

z dnia 30 czerwca 2017 r. 
 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok.  
 
 
 Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870, 1948, 1984 i 2260; z 2017 r. poz. 191, 659, 933 
i 935) oraz § 13, pkt 1 Uchwały Nr XXXI/283/16 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 22 grudnia 
2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino  na rok 2017, zarządzam, co 
następuje: 
 
§ 1. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 
o kwotę 381.867 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 381.867

852    Pomoc społeczna 381.700
 85203   Ośrodki wsparcia 381.700

  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 

31.700

  6310 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminom ustawami 

350.000

855    Rodzina 167
 85503   Karta Dużej Rodziny 167

  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 

167

 OGÓŁEM  381.867
 

§ 2. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 59.040 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 59.040

852   Pomoc społeczna 59.040
 85295  Pozostała działalność 59.040

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

59.040

 OGÓŁEM  59.040
 

 

 



§ 3. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 
o kwotę 381.867 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 381.867

852    Pomoc społeczna 381.700
 85203   Ośrodki wsparcia 381.700
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 31.700
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250.000

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

100.000

855    Rodzina 167
 85503   Karta Dużej Rodziny 167
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 167
 OGÓŁEM  381.867

 
§ 4. Zmniejsza się wydatki  gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 206.695 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 206.695

750   Administracja publiczna 800
  75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego 800

    4300 Zakup usług pozostałych 800

758     Różne rozliczenia 197.786
  75818   Rezerwy ogólne i celowe 197.786

    4810 Rezerwy                                         (rezerwa  ogólna) 73.286

    6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                
                                                       (rezerwa  celowa) 

124.500

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.262
  90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2.000

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000
 90095  Pozostała działalność 262
  4300 Zakup usług pozostałych 262

921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.470
  92195   Pozostała działalność 4.470

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.946

    4300 Zakup usług pozostałych 524
926   Kultura fizyczna 1.377

 92601  Obiekty sportowe 1.377
   6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.377

 OGÓŁEM  206.695
 

§ 5. Zwiększa się wydatki  gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 265.735 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 206.695

600    Transport i łączność 30.000
  60016  Drogi publiczne gminne 30.000



  4270 Zakup usług remontowych 30.000
750   Administracja publiczna 24.086

  75023  Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu) 23.286

   4270 Zakup usług remontowych 13.500

   4300 Zakup usług pozostałych 9.786

  75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego 800

    4430 Różne opłaty i składki 800
801   Oświata i wychowanie 120.000

 80110  Gimnazja 120.000
   6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120.000

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.262
  90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2.262

   4210 Zakup materiałów i wyposażenia 762

   4300 Zakup usług pozostałych 1.500

921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.470
  92195   Pozostała działalność 4.470

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.500

   4300 Zakup usług pozostałych 1.970
926   Kultura fizyczna 25.877

 92601  Obiekty sportowe 5.877
   4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.377
   6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4.500

  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

Dzienny Dom Senior- Wigor w Gryfinie 59.040
852   Pomoc społeczna 59.040

 85295  Pozostała działalność 59.040
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54.960
  4260 Zakup energii 4.080
 OGÓŁEM  265.735

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

 
 
 
ms 
 
 
 



 
 

 
 

UZASADNIENIE 
 

Dział 600, 758 

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

Inwestycji i Rozwoju w celu zabezpieczenia środków na remonty chodników 

gminnych ul. Sienkiewicza i ul. Wyspiańskiego w Gryfinie oraz na inspektora nadzoru 

inwestorskiego (środki z rezerwy ogólnej, bieżącej). 

Dział 750, 758 

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

Edukacji i Spraw Społecznych w celu prawidłowego ujęcia środków na realizację 

zadań w obrębie funduszu sołeckiego miejscowości Stare Brynki. 

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

Edukacji i Spraw Społecznych w celu prawidłowego ujęcia środków na realizację 

zadań w obrębie funduszu sołeckiego miejscowości Daleszewo. 

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

Inwestycji i Rozwoju w celu zabezpieczenia środków na remont budynku urzędu 

(środki z rezerwy ogólnej, bieżącej). 

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

Organizacyjnego w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących 

(środki z rezerwy ogólnej, bieżącej). 

Dział 801, 758 

120.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Referatu 

Informatyki w związku z modernizacją sieci komputerowej i sprzętu komputerowego 

w Zespole Szkół w Gryfinie w ramach budżetu obywatelskiego (środki z rezerwy 

celowej, majątkowej). 

Dział 852 

381.700 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z decyzją 

Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 15/2017, którą zwiększono gminie dotację 

celową na utworzenie nowego środowiskowego domu samopomocy na łączną liczbę 

25 miejsc i uruchomienie placówki od grudnia 2017 r. (działanie 13.1.2.2.W). 

59.040 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z decyzją 

Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 25/2017, którą zwiększono gminie dotację 



celową na wspieranie aktywnego starzenia się w ramach programu „Senior+” 

(działanie 13.1.4.1.W). 

 

 

 

Dział 855 

167 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z decyzją 

Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 1/2017, którą zwiększono gminie dotację 

celową na wsparcie rodzin wielodzietnych (działanie 13.4.1.4.W). 

Dział 900 

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

Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w celu prawidłowego ujęcia 

środków na działalność bieżącą wydziału. 

Dział 921 

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

Edukacji i Spraw Społecznych w celu prawidłowego ujęcia środków na realizację 

zadań w obrębie funduszu sołeckiego miejscowości Drzenin. 

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

Edukacji i Spraw Społecznych w celu prawidłowego ujęcia środków na realizację 

zadań w obrębie funduszu sołeckiego miejscowości Steklno. 

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

Edukacji i Spraw Społecznych w celu prawidłowego ujęcia środków na realizację 

zadań w obrębie funduszu sołeckiego miejscowości Żórawie. 

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

Edukacji i Spraw Społecznych w celu prawidłowego ujęcia środków na realizację 

zadań w obrębie funduszu sołeckiego miejscowości Dołgie. 

Dział 926, 758 

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

Inwestycji i Rozwoju w celu zabezpieczenia środków na poprawę infrastruktury 

w obrębie boiska sportowego w Daleszewie (środki z rezerwy celowej, majątkowej). 

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

Edukacji i Spraw Społecznych w celu prawidłowego ujęcia środków na realizację 

zadań w obrębie funduszu sołeckiego miejscowości Żórawie. 

20.000 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 (środki z rezerwy ogólnej, bieżącej). 

 



        Zatwierdziła  
Sprawdziła                                                                                                Beata Blejsz 
Maria Waszczyk 
 
 
 
Sporządziła         
Sylwia Skrzyniarz 


