ZARZĄDZENIE NR 77/2018
Burmistrza Polic
z dnia 9 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie
wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2018.

Na podstawie art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuję zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie
wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2018, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2
do zarządzenia.
§ 2. Dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Policach na 2018 r.,
wynikających ze zmian, o których mowa w §1 zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 77/2018 Burmistrza Polic
z dnia 09.04.2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych oraz zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy
Police na rok 2018.
Zadania własne
Wydatki

Dział
921

Rozdział
Dysponent
92109
Urząd Miejski
Wydział OR/
Sołectwo Przęsocin

Razem:

§

Zmniejszenia w zł

Zwiększenia w zł

200

200

4270

-

200

4300

200

-

200

200

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 77/2018 Burmistrza Polic
z dnia 09.04.2018 r.

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych oraz zmiany planu wykonawczego budżetu
Gminy Police na rok 2018.
Zadania zlecone
Dochody

Dział

Rozdział
Dysponent

§

Zmniejszenia w zł

Zwiększenia w zł

0
0
0
0

26 026,95
22 800,00
22 800,00
3 226,95
3 226,95
26 026,95

Zmniejszenia w zł

Zwiększenia w zł

0
0

26 026,95
22 800,00

2360

-

22 800,00

3110
4210

0
0

3 226,95
3 163,68
63,27
26 026,95

852
85203
Urząd Miejski

2010

85215
Urząd Miejski

2010

Razem:
Wydatki

Dział

Rozdział
Dysponent

§

852
85203
Urząd Miejski
Wydział OR

85215

Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Policach

Razem:

UZASADNIENIE
Zgodnie z wnioskami: Wydziału Organizacyjno-Prawnego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej
w Policach, dokonuje się zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie
wykonawczym budżetu Gminy Police na 2018 rok w następującym zakresie:
Zadania własne
Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w kwocie 200 zł w budżecie Sołectwa
Przęsocin, z przeznaczeniem na usługi remontowe wynikające z potrzeb sołectwa.
Zadania zlecone
1. Pismem znak: FB-1.3111.9.11.2018.KG z dnia 6 kwietnia 2018 r. Zachodniopomorski
Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 57/2018 Wojewody
Zachodniopomorskiego z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu
środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 województwo zachodniopomorskie w 2018 r., zwiększono dotację celową dla Gminy (z rezerwy
celowej budżetu państwa poz. 33) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 852 - Pomoc społeczna,
rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, o kwotę 22.800 zł z przeznaczeniem na finansowanie
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5,
art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej , w związku z programem
kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1250) przyjętym
uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. Ww. kwota dotacji ujęta jest
w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania
13.1.2.2 W. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.
2. Pismem znak: FB-1.3111.3.8.2018.JW z dnia 4 kwietnia 2018 r. Zachodniopomorski
Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 53/2018 Wojewody
Zachodniopomorskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu
środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 województwo zachodniopomorskie w 2018 r., zwiększono dotację celową dla Gminy (z rezerwy
celowej budżetu państwa poz. 24) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 852 - Pomoc społeczna,
rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe, o kwotę 3.226,95 zł z przeznaczeniem
na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych w II kwartale 2018 r.
dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania
realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne . Ww. kwota
dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym
w ramach działania 13.1.2.1. W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań
pomocy społecznej.

