
                                                                                   
 
                                                                                        Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 123/2008 

                                                                       Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2008r. 
 
 

   Zmiana planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 r.     
 
   

Dział Rozdział § Wyszczególnienie DOCHODY WYDATKI 
Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia

600   Transport i łączność 58.903,00  155.000,00 270.000,00

 

60014  Drogi publiczne powiatowe            
- zadania własne 58.903,00  155.000,00 270.000,00

0750 

Dochody z najmu i dzierżawy 
składników majątkowych Skarbu 
Państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych oraz innych 
umów o podobnym charakterze  18.522,00

 

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 6.984,00  

0870 Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych 19.140,00  

0970 Wpływy z różnych dochodów 14.257,00  
4270 Zakup usług remontowych  25.000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych  130.000,00 120.000,00

6610 

Dotacje celowe przekazane 
gminie na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne realizowane na 
podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu 
terytorialnego  150.000,00

700   Gospodarka mieszkaniowa 83.168,00 2.670.254,00 75.000,00
70005 

 
Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami                          
- zadania własne

83.168,00 2.670.254,00 75.000,00

0470 
Wpływy z opłat za zarząd, 
użytkowanie i użytkowanie 
wieczyste nieruchomości 

1.200,00  

0750 

Dochody z najmu i dzierżawy 
składników majątkowych Skarbu 
Państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych oraz innych 
umów o podobnym charakterze  60.000,00

 

0770 

Wpłaty z tytułu odpłatnego 
nabycia prawa własności oraz 
prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości 2.670.254,00 

0830 Wpływy z usług 5.968,00  

0870 Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych 16.000,00  

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych  75.000,00

750   Administracja publiczna 3.000,00 1.545,00 1.379.225,90
75020  Starostwa Powiatowe                    

- zadania własne 3.000,00 1.545,00 1.379.225,90

0690 Wpływy z różnych opłat 1.000,00  

0870 Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych 2.000,00  

0970 Wpływy z różnych dochodów 1.545,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych  179.225,90

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych  1.200.000,00



1 2 3 4 5 6 7 8 
754   Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa  28.000,00

75411 
 

Komendy Powiatowe Państwowej 
Straży Pożarnej                              
-   zadanie własne

 28.000,00

6220 

Dotacje celowe z budżetu na 
finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych innych 
jednostek sektora finansów 
publicznych 

 28.000,00

756 

  

Dochody od osób prawnych, od 
osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz 
wydatki zwiane z ich poborem 

65.500,00 

 

75618 

 

Wpływy z innych opłat 
stanowiących  dochody jednostek 
samorządu terytorialnego na 
podstawie ustaw                              
- zadania własne 65.500,00

 

0490 

Wpływy z innych  lokalnych 
opłat pobieranych przez jednostki 
samorządu terytorialnego na 
podstawie odrębnych ustaw 

62.500,00  

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat 
z tytułu podatków i opłat 3.000,00  

757   Obsługa długu publicznego  205.000,00
75702 

 

Obsługa papierów 
wartościowych, kredytów i 
pożyczek jednostek samorządu 
terytorialnego                                 
- zadania własne

 205.000,00

8070 

Odsetki i dyskonto od krajowych 
skarbowych papierów 
wartościowych oraz krajowych 
pożyczek i kredytów 

 135.000,00

8110 Odsetki od samorządowych 
papierów wartościowych  70.000,00

758 
 

  Różne rozliczenia 160.000,00  22.749,00 149.000,00
75814  Różne rozliczenia finansowe          

- zadania własne 160.000,00  

0920 Pozostałe  odsetki 160.000,00  
75818  Rezerwy ogólne i celowe                

- zadania własne  22.749,00 149.000,00

4810 Rezerwy  22.749,00 149.000,00
801 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Oświata i wychowanie  0,80 160.167,99
80102  Szkoły podstawowe specjalne          

- zadania własne
 10.000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

 10.000,00

80123  Licea profilowane                            
- zadania własne

 6.000,00

2310 

Dotacje celowe przekazane 
gminie na zadania bieżące 
realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu 
terytorialnego 

 

6.000,00

80120 
 
 
 
 
 
 
 

 Licea ogólnokształcące                    
- zadania własne

 78.000,00

2310 

Dotacje celowe przekazane 
gminie na zadania bieżące 
realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu 
terytorialnego 

 

12.000,00



1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 
 2540 

Dotacja celowa przekazana z 
budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty 

 
66.000,00

80130  Szkoły zawodowe                             
- zadania własne

 34.567,99

2540 
Dotacja celowa przekazana z 
budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty 

 
34.000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia  567,99
80145  Komisje egzaminacyjne                   

- zadania własne
 1.600,00

4170 Wynagrodzenie bezosobowe  1.600,00
80195  Pozostała działalność                      

- zadania własne
 0,80 30.000,00

4270 Zakup usług remontowych  30.000,00
4300 Zakup usług pozostałych  0,80

851   Ochrona zdrowia 2.228,00  344,00 344,00
85195  Pozostała działalność                      

- zadania własne 2.228,00  344,00 344,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 2.228,00  

2570 
Dotacja podmiotowa z budżetu 
dla pozostałych jednostek sektora 
finansów publicznych 

 
344,00

4390 
Zakup usług obejmujących 
wykonanie ekspertyz, analiz i 
opinii 

 
344,00

852   Pomoc społeczna  18.000,00
85204  Rodziny zastępcze                           

- zadania własne
 18.000,00

2320 

Dotacje celowe przekazane dla 
powiatu na zadania bieżące 
realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu 
terytorialnego 

 

18.000,00

854   Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

 1.066.413,90

85495  Pozostała działalność                      
- zadania własne

 1.066.413,90

6050 Wydatki  inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

 1.066.413,90

900   Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 

 4.663,27

90001 
 

Gospodarka ściekowa i ochrona 
wód                                                  
- zadania własne

 
4.663,27

4300 Zakup usług pozostałych  4.663,27
921   Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
 10.000,00

92120 
 

Ochrona zabytków i opiekana nad 
zabytkami                                        
- zadania własne

 
10.000,00

2820 

Dotacja celowa z budżetu na 
finansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 

 

10.000,00

  RAZEM 372.799,00 2.671.799,00 411.093,80 3.132.815,06

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


