
ZARZĄDZENIE NR 0050.99.2017 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO 

z dnia 31 lipca 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, 935 
i 1089) 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 3.678,91 zł 

Dział  Rozdział  Paragraf  Wyszczególnienie  Kwota  
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie  3.678,91 

852  
 

Pomoc społeczna 3.678,91 

 
85215 

 
Dodatki mieszkaniowe 1.172,91 

 
 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 

1.172,91 

 85228 
 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.506,00 

  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 

2.506,00 

 OGÓŁEM  3.678,91 
 

§ 2. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 128.975,00 zł 

Dział  Rozdział  Paragraf  Wyszczególnienie  Kwota  
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie  128.975,00 

852   Pomoc społeczna 128.975,00 
 85216  Zasiłki stałe 123.000,00 

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

123.000,00 

 85230 
 

Pomoc w zakresie dożywiania 5.975,00 

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

5.975,00 

 OGÓŁEM  128.975,00 
 

 

 



§ 3. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 
o kwotę 3.678,91 zł 

Dział  Rozdział  Paragraf  Wyszczególnienie  Kwota  
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie  3.678,91 

852  
 

Pomoc społeczna 3.678,91 

 
85215 

 
Dodatki mieszkaniowe 1.172,91 

 
 3110 Świadczenia społeczne 1.172,91 

 85228 
 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.506,00 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.506,00 

 OGÓŁEM  3.678,91 
 

§ 4. Zmniejsza się wydatki  gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 124.319 zł 

Dział  Rozdział  Paragraf  Wyszczególnienie  Kwota  

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 122.689 

600 
 

 Transport i ł ączno ść 2.214 

 
60016  Drogi publiczne gminne 2.214 

  
4270 Zakup usług remontowych 2.214 

754 
 

 
Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona 
przeciwpo żarowa 

3.000 

 
75412  Ochotnicze straże pożarne 3.000 

  
4270 Zakup usług remontowych 3.000 

758 
 

 Różne rozliczenia 114.025 

 
75818  Rezerwy ogólne i celowe 114.025 

  
4810 Rezerwy                                         (rezerwa  ogólna) 9.225 

  
4810 Rezerwy                                         (rezerwa  celowa) 100.000 

  
6800 

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                      
                                                       (rezerwa  celowa) 

4.800 

921 
  

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.450  

 
92105 

 
Pozostałe zadania w zakresie kultury 1.400 

  
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.400 

 
92195 

 
Pozostała działalność 2.050 

  
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.050 

Przedszkole Nr 5 im. Calineczki w Gryfinie 1.630 

801  
 

Oświata i wychowanie 1.630 
 80104 

 
Przedszkola 1.630 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.630 

 OGÓŁEM  124.319 
 

§ 5. Zwiększa się wydatki  gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 253.294 zł 

Dział  Rozdział  Paragraf  Wyszczególnienie  Kwota  

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 113.464 

600 
  

Transport i ł ączno ść 7.014 

 
60016 

 
Drogi publiczne gminne 7.014 

  
4300 Zakup usług pozostałych 2.214 

  
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4.800 

754 
 

 
Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona 
przeciwpo żarowa 

103.000 



 
75412  Ochotnicze straże pożarne 3.000 

  
4280 Zakup usług zdrowotnych 3.000 

 
75421  Zarządzanie kryzysowe 100.000 

  
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70.000 

  
4270 Zakup usług remontowych 10.000 

  
4300 Zakup usług pozostałych 20.000 

921 
  

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.450  

 
92105 

 
Pozostałe zadania w zakresie kultury 1.400 

  
4220 Zakup środków żywności 1.400 

 
92195 

 
Pozostała działalność 2.050 

  
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.550 

 
 4300 Zakup usług pozostałych 500 

Przedszkole Nr 5 im. Calineczki w Gryfinie 1.630 

801  
 

Oświata i wychowanie 1.630 
 80148 

 
Stołówki szkolne i przedszkolne 1.630 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.630 

Zespół Szkół Ogólnokształc ących w Gryfinie 9.225 

801  
 

Oświata i wychowanie 9.225 
 80110 

 
Gimnazjum 4.335 

  4270 Zakup usług remontowych 4.335 
 80120 

 
Licea ogólnokształcące 4.890 

  4270 Zakup usług remontowych 4.890 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie  128.975 
852   Pomoc społeczna 128.975 

 85216  Zasiłki stałe 123.000 
  3110 Świadczenia społeczne 123.000 
 85230 

 
Pomoc w zakresie dożywiania 5.975 

  3110 Świadczenia społeczne 5.975 

 OGÓŁEM  253.294 
 

§ 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 600, 758 

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

Inwestycji i Rozwoju w celu zabezpieczenia środków na sporządzenie dokumentacji 

projektowej w zakresie budowy parkingu na terenie byłej Komendy Powiatowej Policji  

w Gryfinie (środki z rezerwy celowej, majątkowej). 

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

Inwestycji i Rozwoju w celu zabezpieczenia środków na opracowanie i dostarczenie 

do PKP S.A. pomiarów natężenia  ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-

drogowych leżących w ciągach dróg gminnych. 

 

Dział 754, 758 

3.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Gminnego 

Centrum Zarządzania Kryzysowego w celu zabezpieczenia środków na badania 

profilaktyczne strażaków. 

100.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Gminnego 

Centrum Zarządzania Kryzysowego w celu zabezpieczenia środków na wydatki 

dotyczące zapobiegania sytuacji kryzysowej wpływającej negatywnie na poziom 

bezpieczeństwa ludzi, mienia i środowiska w Gminie Gryfino - zabezpieczenie 

środków  na zakup uszkodzonego, zniszczonego sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz 

sprzętu ochrony osobistej strażaków (środki z rezerwy celowej, bieżącej). 

 

Dział 801, 758 

1.630 zł -  zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Przedszkola 

Nr 5 im. Calineczki w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na zakup komputera. 

9.225 zł -  zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na remont 

powierzchni podłogowej w sali 25  (środki z rezerwy ogólnej, bieżącej). 

 

Dział 852 

1.172,91 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z decyzją 

Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 42/2017, którą zwiększono gminie dotację 

celową na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców 

wrażliwych (środki z rezerwy poz.24; działanie 13.1.2.1.W). 

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

Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 53/2017, którą zwiększono gminie dotację 



celową na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi ( środki z rezerwy poz. 25; 

działanie 13.1.2.2.W). 

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

Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 52/2017, którą zwiększono gminie dotację 

celową na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych ( środki z rezerwy poz. 25; 

działanie 13.1.2.1.W). 

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

Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 38/2017, którą zwiększono gminie dotację 

celową na pomoc w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych 

( środki z rezerwy poz. 27; działanie 13.1.2.6.W). 

 

Dział 921 

1.400 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. 

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

Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań 

w obrębie funduszu sołeckiego miejscowości Sobiemyśl. 

 

 

        Zatwierdziła  
Sprawdziła                                                                                                Beata Blejsz 
Milena Świeboda 
 
 
 
Sporządziła         
Sylwia Skrzyniarz 
 
 
 


