
 

 
Załącznik Nr 2 

do Zarządzenia Nr 0050.103.2020 
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 

z dnia 27 lipca 2020 roku 
 
 

 

 

 

 

Objaśnienia 

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki 

samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku 

budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki 

samorządu terytorialnego. 

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, w okresie od 25 czerwca 

do dnia 27 lipca 2020 roku, dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Gryfino na lata 2020 – 2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w Wykazie 

przedsięwzięć Gminy Gryfino na lata 2020 – 2030, stanowiący załącznik nr 3 

dokonano zmian w zakresie poniższych przedsięwzięć:  

1) w projekcie: „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych 

zlokalizowanych na terenie Gminy Gryfino, w latach 2020 - 2022 - 

realizowany w ramach RPO WZ” dokonuje się podziału na wydatki bieżące 

oraz wydatki majątkowe, 

2) w projekcie: „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gryfino 

obejmująca wymianę starych kotłów lub pieców w indywidualnych 

gospodarstwach domowych, zarówno w domach jednorodzinnych 

i wielorodzinnych w latach 2020 – 2021” przeniesiono zadanie na wydatki 

bieżące. 

 

 

 

 



 

 

 

Zmiany przedstawia poniższa tabela: 

 

2020 2021 2022 (…) 2030
przed zmianą przed zmianą przed zmianą

2 000,43 2 000,43 0,00

po zmianie po zmianie po zmianie

914 250,00 483 000,00 431 250,00
w tym 

dofinansowanie
w tym 

dofinansowanie
w tym 

dofinansowanie

822 750,00 436 500,00 386 250,00

przed zmianą przed zmianą przed zmianą

912 249,57 455 124,57 457 125,00

po zmianie po zmianie po zmianie

0,00 0,00 0,00

przed zmianą przed zmianą

0,00 0,00

po zmianie po zmianie

2 000,43 2 000,43

przed zmianą przed zmianą bez zmian bez zmian

1 075 250,00 51 750,00 362 250,00 661 250,00

po zmianie po zmianie

1 073 249,57 49 749,57

Wydatki 
majątkowe

2.

Termomodernizacja budynków 
jednorodzinnych zlokalizowanych na 
terenie Gminy Gryfino, w latach 2020 - 
2022 - realizowany z udziałem środków 

RPO WZ

Wydatki 
bieżące

Wydatki 
majątkowe

Lp. Nazwa projektu Łączne 
nakłady

Limity wydatków w poszczególnych latach (w złotych)

1.

Poprawa jakości powietrza na terenie 
Gminy Gryfino obejmująca wymianę 

starych kotłów lub pieców 
w indywidualnych gospodarstwach 

domowych, zarówno w domach 
jednorodzinnych i wielorodzinnych 
w latach 2020 – 2021 – realizowany 
w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego

Wydatki 
bieżące

 

 


