
 
 
               Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 37/2015 
               Starosty Gryfińskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. 
 
 

Zmiana planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 r. według dysponentów 
 

Dział Rozdział § Wyszczególnienie DOCHODY WYDATKI 
Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   
Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami   
4.674,00 4.674,00 

600   Transport i łączność   4.674,00 4.674,00 
60014  Drogi publiczne powiatowe 

- zadanie własne, finansowane 
środkami własnymi powiatu 

 
 4.674,00 4.674,00 

4300 Zakup usług pozostałych    4.674,00 
6300 Dotacja celowa na pomoc 

finansową udzielona między 
jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych i 
zakupów inwestycyjnych 

 
 4.674,00  

  
 Wydział Komunikacji i 

Transportu  
 35.000,00  

750   Administracja publiczna   35.000,00  
75020  Starostwa powiatowe 

- zadanie własne, finansowane 
dotacją celową pomocy finansowej 
Gminy Widuchowa 

 
 35.000,00  

4300 Zakup usług pozostałych   35.000,00  

  
 Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Kryzysowego  
 1.921,44 1.921,44 

750   Administracja publiczna   1.921,44 1.921,44 
75045  Kwalifikacja wojskowa 

- zadanie zlecone, finansowane 
dotacja celowa z budżetu państwa z 
zakresu administracji rządowej 

 
 1.921,44 1.921,44 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   199,84 
4120 Składki na Fundusz Pracy   21,60 
4170 Wynagrodzenia bezosobowe   1.600,00 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia  1.841,44  
4300 Zakup usług pozostałych   80,00  
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych  
  100,00 

 Zarząd Powiatu w Gryfinie   15.244,00 
758   Różne rozliczenia    15.244,00 

75818  Rezerwy ogólne i celowe 
- zadanie własne, finansowane 
środkami własnymi powiatu 

 
  15.244,00 

4810 Rezerwy    15.244,00 

  

 Naczelnik Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień 

Publicznych 
 

 2.222.867,96 579.314,56 

852   Pomoc społeczna   2.222.867,96 579.314,56 
85202  Domy pomocy społecznej  

- zadanie własne  
 2.222.867,96 579.314,56 

6230 Dotacje celowe z budżetu na 
finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych jednostek 
niezaliczanych do sektora finansów 
publicznych 
(finansowanie – środki własne 
powiatu) 

 
  579.314,56 



1 2 3 4 5 6 7 8 

  

6237 Dotacje celowe z budżetu na 
finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych jednostek 
niezaliczanych do sektora finansów 
publicznych 
(finansowanie – płatność z budżetu 
środki europejskich)

 
 1.643.553,40  

6239 Dotacje celowe z budżetu na 
finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych jednostek 
niezaliczanych do sektora finansów 
publicznych 
(finansowanie – środki własne 
powiatu) 

 
 579.314,56  

 Główny Księgowy  4.479,39  
853   Pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej 
  

4.479,39  

85395  Pozostała działalność 
- zadanie własne  

 4.479,39  

2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 
wykorzystanych niezgodnie z 
przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem 
procedur, o których mowa w art. 
184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości 
(finansowanie – środki własne 
powiatu) 

 
 45,00  

2917 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 
wykorzystanych niezgodnie z 
przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem 
procedur, o których mowa w art. 
184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości 
(finansowanie – środki z budżetu 
środków europejskich)

 
 4.434,39  

  
 Naczelnik Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki  
 423.362,00 126.800,00 

801   Oświata i wychowanie   200.000,00 84.000,00 
80146  Dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli 
- zadanie własne, finansowane 
środkami własnymi powiatu 

 
  84.000,00 

4300 Zakup usług pozostałych   84.000,00 
80195  Pozostała działalność 

- zadania własne, finansowane 
środkami własnymi powiatu

 
 200.000,00  

4300 Zakup usług pozostałych  200.000,00  
854   Edukacyjna opieka 

wychowawcza 
  

198.062,00 21.800,00 

85446  Dokształcanie i doskonalenie 
nauczycieli 
- zadanie własne, finansowane 
środkami własnymi powiatu 

 
  21.800,00 

4300 Zakup usług pozostałych   21.800,00 
85495  Pozostała działalność 

- zadanie własne, finansowane 
środkami własnymi powiatu 

 
 198.062,00  

4300 Zakup usług pozostałych  198.062,00  
921   Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
  

25.300,00 21.000,00 
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92116  Biblioteki 
- zadanie własne, finansowane 
środkami własnymi powiatu 

 
 21.000,00 21.000,00 

 

2310 Dotacje celowe przekazane gminie 
na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu 
terytorialnego 

 
  21.000,00 

2710 Dotacja celowa na pomoc 
finansową udzieloną między 
jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań bieżących 

 
 21.000,00  

92195  Pozostała działalność 
- zadanie własne, finansowane 
środkami własnymi powiatu 

 
 4.300,00  

2710 Dotacja celowa na pomoc 
finansową udzieloną między 
jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań bieżących 

 
 4.300,00  

Ogółem:  2.692.304,79 727.954,00 

 


