
                            Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 133/2013 
         Starosty Gryfińskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. 

 

 

Zmiana planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 r. 

Dział Rozdział § Wyszczególnienie DOCHODY WYDATKI 
Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia 

1 2 3 4 5 6 7 8 

600   Transport i łączność 5.500,00 10.500,00 9.526,10 164.226,10 
 60014  Drogi publiczne powiatowe 

- zadanie własne 
5.500,00 10.500,00 9.526,10 164.226,10 

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 

5.500,00    

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów  10.500,00   
4270 Zakup usług remontowych    100.000,00 
4390 Zakup usług obejmujących 

wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 
   4.700,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

  9.526,10                                                                                                                             9.526,10 

6300 Dotacja celowa na pomoc 
finansową udzieloną między 
jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych i 
zakupów inwestycyjnych 

   

50.000,00 
                                                                                                                             

700 
  Gospodarka mieszkaniowa 15.500,00 964.967,71   
                                                                                                                             

70005 
 Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami 
- zadanie własne 

15.500,00 964.967,71   

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 

 

200.000,00 

  

0770 Wpływy z tytułu odpłatnego 
nabycia prawa własności oraz 
prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości 

 

757.967,71 

  

0920 Pozostałe odsetki 14.000,00    
0970 Wpływy z różnych dochodów  7.000,00   
2360 Dochody jednostek samorządu 

terytorialnego związane z realizacją 
zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami 1.500,00 

   

710   Działalność usługowa 434,98    
71013  Prace geodezyjne i kartograficzne 

nieinwestycyjne) 
- zadanie własne 

434,98    

0920 Pozostałe odsetki 434,98    
750   Administracja publiczna 10.670,03 900,00  45.200,00 

75020  Starostwa powiatowe 
- zadanie własne 

10.670,03 900,00  13.900,00 

0570 Grzywny, mandaty i inne kary 
pieniężne od osób fizycznych 

1.817,00    

0870 Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych 

 900,00   

0970 Wpływy z różnych dochodów 8.853,03    
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne    13.900,00 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 75075  Promocja jednostek samorządu 
terytorialnego 
- zadanie własne 

   31.300,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne    100,00 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia    13.000,00 
4300 Zakup usług pozostałych    17.700,00 
4430 Różne opłaty i składki    500,00 

754   Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 

  
5.000,00 9.700,00 

75405  Komendy powiatowe Policji 
- zadanie własne 

   5.000,00 

3000 Wpłaty jednostek na państwowy 
fundusz celowy 

   5.000,00 

75495  Pozostała działalność   5.000,00 4.700,00 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia    4.700,00 
6230 Dotacje celowe z budżetu na 

finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych jednostek 
niezaliczanych do sektora finansów 
publicznych 

  5.000,00  

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

 

259.000,00 

  

75618  Wpływy z innych opłat pobieranych 
przez jednostki samorządu 
terytorialnego na podstawie 
odrębnych ustaw 
- zadanie własne 

 259.000,00   

0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej  200.000,00   
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 

pobieranych przez jednostki 
samorządu terytorialnego na 
podstawie odrębnych ustaw 

 50.000,00   

0590 Wpływy z opłat za koncesje i 
licencje 

 8.000,00   

0690 Wpływy z różnych opłat  1.000,00   
757   Obsługa długu publicznego    100.000,00 

75702  Obsługa papierów wartościowych, 
kredytów i pożyczek jednostek 
samorządu terytorialnego 
- zadanie własne, finansowane 
środkami własnymi powiatu 

   

100.000,00 
8110 Odsetki od samorządowych 

papierów wartościowych lub 
zaciągniętych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego kredytów 
i pożyczek 

   

100.000,00 
758   Różne rozliczenia    13.099,80 

75818  Rezerwy ogólne i celowe 
- zadanie własne 

   13.099,80 

4810 Rezerwy    13.099,80 
801   Oświata i wychowanie    169.723,99 

80120  Licea ogólnokształcące 
- zadanie własne 

   16.500,00 

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 
niepublicznej jednostki systemu 
oświaty 

   16.500,00 

80130  Szkoły zawodowe 
- zadanie własne 

   24.000,00 

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 
niepublicznej jednostki systemu 
oświaty 

   24.000,00 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 80195  Pozostała działalność 
- zadanie własne 

   129.223,99 

4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

   4.600,00 

4300 Zakup usług pozostałych    35.623,99 
4810 Rezerwy    89.000,00 

851   Ochrona zdrowia 47,00    
85195  Pozostała działalność 

- zadanie własne 
47,00    

0920 Pozostałe odsetki 47,00    
852   Pomoc społeczna   57.673,60  

85202  Domy pomocy społecznej 
- zadanie własne 

  57.673,60  

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego, 
udzielone w trybie art. 221 ustawy, 
na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji organizacjom 
prowadzącym działalność pożytku 
publicznego 

  

57.193,60 

 

4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: 
wykorzystanych niezgodnie z 
przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem 
procedur, o których mowa w art. 
184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości 

  480,00  

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 22.650,06   82.500,00 
85415  Pomoc materialna dla uczniów    10.500,00 

3240 Stypendia dla uczniów    10.500,00 
85495  Pozostała działalność 

- zadanie własne 
22.650,06   72.000,00 

0970 Wpływy z różnych dochodów 22.650,06    
4810 Rezerwy    72.000,00 

926   Kultura fizyczna    1.750,00 
92695  Pozostała działalność 

- zadanie własne 
   1.750,00 

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego, 
udzielone w trybie art. 221 ustawy, 
na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji organizacjom 
prowadzącym działalność pożytku 
publicznego 

  

 1.750,00 

Ogółem: 54.802,07 1.235.367,71 72.199,70 586.199,89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            


