
 

 

                                                                                                                             Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 93/2017 

                                                                                                                             Starosty Gryfińskiego z dnia 25 września 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   162.427,58 226.159,74 

60014  Drogi publiczne powiatowe- 

zadanie własne (finansowanie –  

kwota zwiększenia 50.000,00 zł, – 

pomoc finansowa z budżetu Gminy 

Mieszkowice, kwota 112.427,58 zł- 

środki własne powiatu, kwota 

zmniejszenia 100.000,00 zł- pomoc 

finansowa z budżetu Gminy 

Cedynia zł – kwota  126.159,74 zł-

środki własne powiatu) 

  

162.427,58 

 

 

 

 

 

226.159,74 

4300 Zakup usług pozostałych   50.000,00  

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

  
112.427,58 

176.159,74 

6610 Dotacje celowe przekazane gminie 

na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne realizowane na 

podstawie porozumień (umów) 

między jednostkami samorządu 

terytorialnego 

  

 

 

 

50.000,00 

754   Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa 

  
 

 

1.400,00 

75495  Pozostała działalność- zadanie 

własne (finansowanie- środki 

własne powiatu) 

  

 

 

1.400,00 

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 

  

 

 

 

 

 

1.400,00 

758   Różne rozliczenia   43.716,78 21.506,62 

75818  Rezerwy ogólne i celowe- zadanie 

własne (finansowanie- środki 

własne powiatu) 

  

43.716,78 

 

21.506,62 

4810 Rezerwy   43.716,78 21.506,62 

801   Oświata i wychowanie   0,63 4.697,26 

80111  Gimnazja specjalne- zadania 

zlecone (finansowanie- dotacja 

celowa z budżetu państwa) 

  

0,63 

 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia   0,63  

80195  Pozostała działalność- zadanie 

własne (finansowanie-środki z 

Funduszu Rozwoju Systemu 

Edukacji) 

  

 

 

4.697,26 

4301 Zakup usług pozostałych    4.697,26 

852   Pomoc społeczna   130.000,00 200.000,00 

85202  Domy pomocy społecznej – zadanie 

własne 

  
130.000,00 

200.000,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników (finansowanie- 

środki własne powiatu) 

  

130.000,00 

 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych (finansowanie- 

  
 

 

200.000,00 



środki z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska) 

853   Pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej 

  
226.813,02 

329.414,63 

85395  Pozostała działalność-zadanie 

własne 

  
226.813,02 

329.414,63 

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych (finansowanie- 

środki z Regionalnego Programu 

Operacyjnego) 

  

26.813,02 

 

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych (finansowanie: 

kwota zwiększenia- środki z opłat 

i kar za korzystanie ze 

środowiska, kwota zmniejszenia- 

środki własne powiatu) 

  

200.000,00 

 

 

329.414,63 

854   Edukacyjna opieka 

wychowawcza 

  
 

12.400,00 

85416  Pomoc materialna dla uczniów o 

charakterze motywacyjnym -

zadanie własne (finansowanie- 

środki własne powiatu) 

  

 

 

 

12.400,00 

3240 Stypendia dla uczniów    5.400,00 

85495  Pozostała działalność-zadanie 

własne( finansowanie- środki 

własne powiatu) 

  

 

 

7.000,00 

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

  
 

7.000,00 

855   Rodzina    96.056,52 

85595  Pozostała działalność-zadanie 

własne (finansowanie- środki 

własne powiatu) 

  

 

 

96.056,52 

4300 Zakup usług pozostałych    96.056,52 

926   Kultura fizyczna   1.400,00  

 92695  Pozostała działalność- zadanie 

własne (finansowanie- środki 

własne powiatu) 

  

1.400,00 

 

  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 

  

1.400,00 

 

   564.358,01 891.634,77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


