ZARZĄDZENIE NR 74/2017
Burmistrza Polic
z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie
wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2017.
Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260, z 2017 r.
poz. 60 i 191) oraz §13 pkt 1 lit. b uchwały Nr XXV/246/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia
20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2017 - zarządzam,
co następuje:
§ 1. Dokonuję zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie
wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2017, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2
do zarządzenia.
§ 2. Dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Policach na 2017 r.,
wynikających ze zmian, o których mowa w §1 zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 74/2017 Burmistrza Polic
z dnia 28.02.2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych oraz zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy
Police na rok 2017.
Zadania własne
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 74/2017 Burmistrza Polic
z dnia 28.02.2017 r.

Zmiana planu dochodów i wydatków budżetowych oraz zmiany planu wykonawczego budżetu
Gminy Police na rok 2017.
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UZASADNIENIE
Dokonuje się zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym
budżetu Gminy Police na 2017 rok w następującym zakresie:
Zadania własne
1. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerw budżetowych w łącznej kwocie 10.550 zł
przenosi się w następujący sposób:
- kwotę 9.900 zł z rezerwy ogólnej przenosi się następująco:
· do działu 750 rozdział 75075 kwotę 5.500 zł z przeznaczeniem na zakup usługi związanej
z zamieszczeniem reklamy w czasopiśmie branżowym "Samorządy - Najlepsze do mieszkania
i prowadzenia biznesu w Polsce",
· do działu 853 rozdział 85395 kwotę 1.400 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji
celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania
w zakresie aktywizacji ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów),
· do działu 921 rozdział 92109 kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem dla Sołectwa Tanowo
na organizację imprezy;
- kwotę 650 zł rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne przenosi się do działu 600 rozdział
60016 z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Trzebież pismem z dnia 13.02.2017 roku ENEA Operator Sp. z o.o. poinformował o zakończeniu prac
związanych z budową przyłącza energetycznego zasilania oświetlenia do sieci
elektroenergetycznej - zgodnie z podpisaną umową przyłączeniową do sieci, po wykonaniu
przyłącza inwestor zobowiązany jest do dokonania opłaty przyłączeniowej.
2. Dział 801 rozdział 80101 - przenosi się plan wydatków w kwocie 65.000 zł w budżecie
Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne
pn. Rozbudowa instalacji hydrantów wewnętrznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 3
w Policach . Zakres prowadzonych prac obejmuje wykonanie nowej instalacji hydrantowej,
co pozwoli na poprawę stanu technicznego rur oraz poprawę warunków ochrony ppoż.
3. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 4.100 zł, z tego:
- kwotę 500 zł w budżecie Osiedla "Dąbrówka", z przeznaczeniem na usługi remontowe
wynikające z potrzeb Rady Osiedla nr 4 w Policach,
- kwotę 3.600 zł w budżecie Osiedla "Gryfitów", z przeznaczeniem na zakupy i usługi związane
z organizacją imprez przez Radę Osiedla nr 5 w Policach.
4. Dział 926 rozdział 92604 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 1.100 zł
w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, w zakresie projektu pn. Puchar Europy.
Polsko-niemieckie zmagania sportowe , z uwagi na konieczność zakupu artykułów
spożywczych dla uczestników warsztatów sportowych.
Zadania zlecone
Pismem znak: FB-1.3111.28.2.2017.MR z dnia 7 lutego 2017 r. Zachodniopomorski Urząd
Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 35/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 6 lutego2017 r. w sprawie planu dochodów i wydatków budżetu Wojewody
Zachodniopomorskiego na 2017 rok (z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia br.), ustalone
zostały ostateczne kwoty dotacji celowych na finansowanie zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego oraz dotacji
na dofinansowanie ich zadań własnych. Z powyższego wynika, iż w dziale 852 - Pomoc
społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, §2010 przyznana Gminie Police dotacja celowa
wynosi 456.480 zł i jest wyższa od kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na 2017 r.
o kwotę 47.480 zł. Ww. dotacja ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego
w układzie zadaniowym w ramach działania 13.1.2.2. W Wspieranie osób z zaburzeniami
psychicznymi.

