
                                                                                                                             Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 150/2017 
                                                                                                                             Starosty Gryfińskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. 
 
 

  Zmiana planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 r. 

Dział Rozdział § Wyszczególnienie DOCHODY WYDATKI 
Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia 

1 2 3 4 5 6 7 8 

600   Transport i łączność    190.000,00 
60014  Drogi publiczne powiatowe -

zadanie własne) 
   190.000,00 

4270 Zakup usług remontowych    30.000,00 
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych  
   100.000,00 

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych- finansowanie RPO 

   55.000,00 

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

   5.000,00 

700   Gospodarka mieszkaniowa  92.412,00  44.900,00 
70005  Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami- zadanie własne 
( finasowanie: środki własne 
powiatu) 

  
92.412,00  

 
44.900,00 

 

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

  
92.412,00  

 

4260 Zakup energii    8.000,00 
4270 Zakup usług remontowych    22.000,00 
4390 Zakup usług obejmujących 

wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 
    

4.900,00 
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
   10.000,00 

750   Administracja publiczna    189.000,00 
75020  Starostwa powiatowe- zadanie 

własne (finansowanie-środki 
własne powiatu 

  
 

 
179.000,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia    42.000,00 
4270 Zakup usług remontowych    13.000,00 
4300 Zakup usług pozostałych    4.000,00 
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
    

120.000,00 
75075  Promocja jednostek samorządu 

terytorialnego- zadanie własne 
(finansowanie- środki własne 
powiatu) 

  

 

 
 

10.000,00 

 4380 Zakup usług obejmujących 
tłumaczenia 

   10.000,00 

754   Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 

   3.600,00 

75495  Pozostała działalność- zadanie 
własne (finansowanie- środki 
własne powiatu) 

  
 

 
3.600,00 

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 

  

 

 
 
 
 

3.600,00 

758   Różne rozliczenia   356.269,57  
75818  Rezerwy ogólne i celowe- zadanie 

własne (finansowanie- środki 
własne powiatu) 

  
356.269,57 

 

4810 Rezerwy   356.269,57  



801   Oświata i wychowanie    189.212,86 
80130  Szkoły zawodowe - zadanie własne 

( finansowanie- środki własne 
powiatu) 

  
 

 
78.000,00 

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 
niepublicznej  jednostki systemu 
oświaty 

  
 

 
65.000,00 

4300 Zakup usług pozostałych    13.000,00 
80195  Pozostała działalność- zadanie 

własne (finansowanie- środki 
własne powiatu) 

  
 

 
111.212,86 

4301 Zakup usług pozostałych    111.212,86 
851   Ochrona zdrowia    120.000,00 

85111  Szpitale ogólne- zadanie własne 
(finansowanie- środki własne 
powiatu) 

  
 

 
115.000,00 

4390 Zakup usług obejmujących 
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 

   10.000,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

    
105.000,00 

85178  Usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych- zadanie własne 
(finansowanie- środki własne 
powiatu) 

  

 

 
5.000,00 

4300 Zakup usług pozostałych    5.000,00 
852   Pomoc społeczna    105.000,00 

85202  Domy pomocy społecznej- zadanie 
własne (finansowanie- środki 
własne powiatu) 

  
 

 
105.000,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

    
44.000,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

   61.000,00 

853   Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej 

   1.131.500,00 

85395  Pozostała działalność- zadanie     1.131.500,00 
4307 Zakup usług pozostałych--

(finasowanie-środki z budżetu 
środków europejskich RPO) 

  
 

31.500,00 

4530 Podatek od towarów i usług (VAT)- 
finasowanie-środki własne 
powiatu 

  
 

250.000,00 

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych-(finasowanie-środki 
z budżetu środków europejskich 
RPO) 

  

 

 
850.000,00 

854   Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

   34.600,00 

85403  Specjalne ośrodki szkolno-
wychowawcze- zadanie własne 
(finansowanie- środki własne 
powiatu) 

  

 

 
19.000,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

   19.000,00 

85411  Domy wczasów dziecięcych- 
zadanie własne (finansowanie- 
środki własne powiatu) 

  
 

 
3.800,00 

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 
niepublicznej  jednostki systemu 
oświaty 

  
 

 
3.800,00 

85416  Pomoc materialna dla uczniów o 
charakterze motywacyjnym- 
zadanie własne (finansowanie- 
środki własne powiatu) 

  

 

 
11.800,00 

3240 Stypendia dla uczniów    11.800,00 



921   Kultura o ochrona dziedzictwa 
narodowego 

   11.800,00 

 92116  Biblioteki- zadanie własne 
(finansowanie- środki własne 
powiatu) 

  
 

 
4.000,00 

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

  

 

 
 

4.000,00 

 92195  Pozostała działalność-- zadanie 
własne (finansowanie- środki 
własne powiatu) 

  
 

 
7.800,00 

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

  

 

 
 
 

4.300,00 

  4300 Zakup usług pozostałych    3.500,00 
Ogółem:   356.269,57 2.019.612,86 

 
 


