
 
Zarządzenie Nr 36/2010 
Starosty Gryfińskiego 

z dnia 30 kwietnia 2010 r. 
 
 

w sprawie  zmiany  Zarządzenia  Nr  11/2010  Starosty Gryfińskiego z dnia 
2 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie na rok 2010  
 
  
 

Na podstawie art. 11, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146), 
art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. -  Przepisy wprowadzające 
ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, zmiany: Dz.U. z 
2009 Nr 219, poz. 1706) w związku z § 12, ust. 3 rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek 
budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu 
postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno – prawną (Dz. 
U. Nr 116, poz. 783, Dz. U. z 2008 r. nr 23,  poz. 135) oraz § 1 Uchwały Nr 
727/2010 Zarządu Powiatu z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie wykonania 
uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok i upoważnienia 
kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników 
powiatowych służb, inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie 
wydatków budżetowych, których są dysponentami na rok 2010 -  zarządzam co 
następuje: 
 
 
 § 1. W załączniku do  Zarządzenia Nr 11/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 
2 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie na rok 2010 wprowadza się zmiany zgodnie z 
załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 
 
 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
                                                                                                                                                                                                        

                                                                                            
                                                                                      

                                                                                         Starosta  
                                                                                  mgr inż. Wojciech Konarski                                                   

 
 
 
 
                                 
 



                                                       
                                                                                               Załącznik do Zarządzenia Nr 36/2010 

                                                                                      Starosty Gryfińskiego z dnia 30 kwietnia 2010 r. 
 
 
 
 
   Zmiana planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010r.       

 
 

Dział Rozdział § Wyszczególnienie DOCHODY WYDATKI 
Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia

1 2 3 4 5 6 7 8 
750   Administracja publiczna  68.200,00 68.200,00

 75020  Starostwa powiatowe                      
- zadanie własne                        68.200,00 68.200,00

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  67.700,00

  4240 Zakup pomocy naukowych, 
dydaktycznych i książek 

 25.700,00

  4300 Zakup usług pozostałych  42.000,00 500,00
  4430 Różne opłaty i składki  500,00

 Ogółem  68.200,00 68.200,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE 
 

Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie dokonuje się 
na wniosek Naczelnika Wydziały Organizacji i Informacji. z dnia 28 kwietnia 
2010 r. celem zabezpieczenia środków budżetowych na regulowanie 
zobowiązań wynikających z bieżącej pracy wydział (m.in. obsługa prawna, 
obsługa kserokopiarek, usługi pocztowe).  
Na wniosek Wydziału Finansowo – Księgowego zabezpiecza się planowane 
środki na pokrycie opłat komorniczych pobieranych przez Urząd Skarbowy z 
przekazywanych wyegzekwowanych kwot. 
 
 
Wnioskodawca : 
 
..................................................... 
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, wydział) 
 
 
 
............................................................................ 
       (pieczęć wydziału wnioskującego) 
 
 

Gryfino, dnia 28  kwietnia  2010 r. 
 
*Projekt zarządzenia przygotował : 
 
...................................................... 
  (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, podpis) 

.................................................................................................. 

................................................................................................. 

          (miejsce na ewentualne opinie innych wydziałów i uzgodnienia) 

Wykaz adresatów aktu: 
 
1. Wydział Organizacji i Informacji (zbiór przepisów + dysponent). 
2. Wydział Finansowo – Księgowy. 
 

 
 

 
* Należy wypełnić w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest autorem projektu aktu. 


