
UCHWAŁA NR .................... 
RADY POWIATU W GRYFINIE 

z dnia .................... .... r. 

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 rok 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 511) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1 296 555,00 zł, w  tym:

1) dochody bieżące o kwotę 400 500,00,

2) dochody majątkowe o kwotę 896 055,00;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 219 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące o kwotę 19 000,00 zł,

2) dochody majątkowe o kwotę 200 000,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 556 512,65 zł, w  tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 425 457,65 zł,

2) wydatki majątkowe o kwotę 1 131 055,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 478 957,65 zł, w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 23 957,65 zł,

2) wydatki majątkowe o kwotę 455 000,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Załącznik określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r. 
otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 6. Załącznik określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2019 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do 
niniejszej uchwały. 

§ 7. Załącznik określający wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania
w 2019 r. określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 

§ 8. Załącznik określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2019 r. na zadania
powiatu realizowane przez jednostki należące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak 
załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 

§ 9. Załącznik określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2019 r. na zadania
powiatu realizowane przez jednostki nienależące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak 
załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



  
 

 
 
 

Przewodniczący Rady 
 

Roman Michalski 
 



  
 

 
Uzasadnienie 

1. Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego zwiększa się plan wydatków 
w kwocie 5 000,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 – Dokształcanie 
i doskonalenie nauczycieli przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w dziale 854 – Edukacyjna 
opieka wychowawcza, rozdziale 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tytułu przyznanych 
środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z planowanym 
zapotrzebowaniem.  

2. Zgodnie z wnioskami Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie: 

-  zwiększa się planowane dochody i wydatki z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domach 
Pomocy Społecznej w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej o łączną 
kwotę 390 500,00 zł, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla poszczególnych Domów Pomocy 
Społecznej. Z kwoty zwiększenia dotacji przypada dla DPS Dębce – 7 500,00 zł, DPS Trzcińsko-Zdrój – 
148 000,00 zł, DPS Moryń – 235 000,00 zł. 

- zwiększa się planowane wydatki w dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze 
o 614,65 zł w związku ze zmianą zakresu obowiązków pracownika PCPR w Gryfinie, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu o tą kwotę planowanych wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych. 

3. Stosownie do wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w dziale 801 – 
Oświata i wychowanie, rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne zmniejsza się planowane dochody 
z tytułu odpłatności rodziców i Ośrodków Pomocy Społecznej za gorący posiłek dla uczniów oraz wydatki 
budżetu na usługę sporządzania gorącego posiłku o kwotę 10 000,00 zł z powodu częstej nieobecności 
uczniów w szkole w związku z chorobami, wyjazdami na turnusy rehabilitacyjne, badania. 

4. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie dokonuje 
się zmian w planie wydatków między działami w kwocie 4 343,00 zł w związku z omyłkowym wskazaniem 
rozdziałów do zwiększenia środków na podstawowy odpis w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych. 

5. Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe 
zwiększa się wydatki majątkowe o 170 000,00 zł na zadanie „Przebudowa przepustów w ciągu drogi 
powiatowej nr 1549Z Banie – Rów, wraz z dojazdami na odcinku od km: 4+050 do km: 4+730”, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków majątkowych na zadaniach: 

- „Dokumentacja projektowa na modernizację i remont systemu grzewczego w budynku przy ul. 
11 listopada 16D” o 60 000,00 zł; 

- „Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie” 
o 110 000,00 zł. 

6. Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dokonuje się zmian w planie 
finansowym dochodów i wydatków majątkowych w zadaniu pn. „Przebudowa przepustów w ciągu drogi 
powiatowej nr 1549Z Banie-Rów, wraz z dojazdami na odcinku od km: 4+050 do km: 4+730”. Zmniejsza 
się planowane dochody i wydatki w kwocie 200 000,00 zł stanowiące pierwotną dotację z Urzędu 
Marszałkowskiego w ramach programu przebudowy dróg do pól uprawnych, przy jednoczesnym 
zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 896 055,00 zł z tytułu dofinansowania zadania w ramach 
środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. 

7. Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu zwiększa się planowane dochody 
i wydatki majątkowe budżetu o kwotę 1 000,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60004 – 
Lokalny transport zbiorowy z tytułu uruchomienia linii komunikacyjnej na trasie Moryń-Cedynia-Chojna 
w okresie wakacji (pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Chojna) 

8. Zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki zmniejsza się 
planowane wydatki w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75075 - Promocja jednostek 



  
 

samorządu terytorialnego o kwotę 4 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o tą kwotę planowanych 
wydatków w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 - Pozostała 
działalność z przeznaczeniem na promocję i organizację wydarzeń kulturalnych oraz utrzymanie Rejonu 
Pamięci Narodowej. 

9. Stosownie do wniosku Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zmniejsza 
się planowane wydatki majątkowe na zadanie własne w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 
01095 - Pozostała działalność o kwotę 85 000,00 zł z tytułu uzyskania środków finansowych od Wojewody 
na realizację zadania pn. "Budowa rurociągu melioracji wodnych szczegółowych wraz z obniżeniem 
i stabilizacją nadmiernie spiętrzonych wód jeziora Orzechów stanowiącego dz. nr 350/2 obr. Orzechów, 
gmina Cedynia".  Kwotę tą przeznacza się na zwiększenie wydatków majątkowych dla zadania pn. 
"Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach przejazdów szkolnych (przebudowa i modernizacja 
dróg, stanowiących trasy dojazdowe do szkół, w tym dokumentacje techniczne) w wysokości 65 000,00 zł, 
natomiast pozostała kwota w wysokości 20 000,00 zł zostanie przeznaczona dla Powiatowego Urzędu Pracy 
w Gryfinie na remont związany ze zmianą siedziby jednostki.  

10. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie zwiększa się planowane wydatki 
jednostki o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych 
związanych ze zmianą siedziby jednostki.  

 

Skarbnik Powiatu 

mgr Jolanta Staruk 




