
Dokonuję zmian w dochodach budżetowych:
Na podstawie:
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu  Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.91.5.2016.AM z dnia 
  27 lipca 2016 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 167.500,00 zł z przeznaczeniem na 
  dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie 
  dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ustanowionego uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 
  10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie
  dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015r. poz. 821) - działanie
  13.1.2.6.W,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.17.13.2016.JŻ z dnia
  1 sierpnia 2016 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 87.000,00 zł z przeznaczeniem na
  dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 
  art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej (rezerwa celowa b.p. poz. 25, działanie 13.1.2.1.W),
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.74.7.2016.JŻ z dnia
  1 sierpnia 2016 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 96.325,00 zł z przeznaczeniem na
  dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej 
  (rezerwa celowa b.p. poz. 25, działanie 13.1.2.1.W),
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.25.15.2016.KG z dnia
  4 sierpnia 2016 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 7.594,00 zł z przeznaczeniem na
  na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 
  pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930) - rezerwa 
  celowa b.p. poz. 25, działanie 13.1.2.1.W,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.70.21.2016.AM z dnia
  3 sierpnia 2016 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o łączną kwotę 58.783,54 zł z przeznaczeniem na
  wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu 
  zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych 
  przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami 
  art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. 
  o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (rezerwa celowa b.p. poz. 26, działanie 
  3.1.2.2.W),
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.37.15.2016.MR z dnia
  8 sierpnia 2016 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na
  na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 
  i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
  publicznych, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej (rezerwa celowa b.p. poz. 34,
  działanie 20.1.3.1.W),
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.81.9.2016.MR z dnia
 11 sierpnia 2016 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 20.223,00 zł z przeznaczeniem na
  realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, o których mowa w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego, 
  ustawie o ewidencji ludności oraz ustawie o dowodach osobistych (działanie 16.1.1.2.W),
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.65.11.2016.MR z dnia
 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 27.930,00 zł z przeznaczeniem na
  finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej
  (rezerwa celowa b.p. poz. 25, działanie 13.1.2.2.W),
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.2.21.2016.MR z dnia
 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zmniejszenia Gminie dotacji celowej o kwotę 541,45 zł przeznaczonych na
  wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii 
  elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty 
  dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne 
  (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) - rezerwa celowa b.p. poz. 24, działanie 13.1.2.1.W.

Dział §
750

2010

z dnia 23 sierpnia 2016 r.

Kwota
Zmniejszenia

-  zł                            
-  zł                            

ZwiększeniaNazwaRozdział

20 223,00 zł                

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 78/2016

Burmistrza Bornego Sulinowa

75011
Administracja publiczna 
Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami

20 223,00 zł                
20 223,00 zł                
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2010
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2010
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2010

2030

2010

2030

85216 Zasiłki stałe 96 325,00 zł                -  zł                            
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin, 
związków powiatowo-gminnych) 96 325,00 zł                -  zł                            

-  zł                            

-  zł                            

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin, 
związków powiatowo-gminnych)

87 000,00 zł                

87 000,00 zł                

-  zł                            

-  zł                            

541,45 zł                      

541,45 zł                      

541,45 zł                      

541,45 zł                      

85295 Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin, 
związków powiatowo-gminnych)

167 500,00 zł              

167 500,00 zł              

85215 Dodatki mieszkaniowe

395 349,00 zł              Pomoc społeczna 

-  zł                           

-  zł                           

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami

Gimnazja 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami

58 783,54 zł                
32 484,38 zł                

Razem: 474 355,54 zł              

85219 Ośrodki pomocy społecznej 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami

7 594,00 zł                  

7 594,00 zł                  

-  zł                            

-  zł                            

80101

80110

Oświata i wychowanie 
Szkoły podstawowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami 32 484,38 zł                

26 299,16 zł                

26 299,16 zł                

-  zł                            
-  zł                            

-  zł                            
-  zł                            

-  zł                            

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej, 
niektóre świadczenia rodzinne oraz za 
osoby uczestniczące w zajęciach w 
centrum integracji społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami

9 000,00 zł                  

9 000,00 zł                  

-  zł                            

-  zł                            

85203 Ośrodki wsparcia 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami

27 930,00 zł                

27 930,00 zł                

-  zł                            

-  zł                            


