
Dokonuję zmian w planie wydatków:

Dział §
600

6050
700

4260
4300
4430
4530
4210
4300

750
4010
4110
4120
4010
4110
4120
4410
4700

757

8110

801
4240
4300
4240
4260
4300
4360

852
4010

4010
4110
4210

4260
4610

-  zł                      

31 865,00 zł            
20 000,00 zł            

-  zł                       
10 000,00 zł            
10 000,00 zł            

-  zł                       
11 865,00 zł            

5 000,00 zł              
6 865,00 zł              

Zakup materiałów i wyposażenia 
Zakup usług pozostałych 

31 865,00 zł           
31 865,00 zł           
12 000,00 zł           
10 000,00 zł           

-  zł                      
9 865,00 zł             

-  zł                      
-  zł                      

70095

Gospodarka mieszkaniowa 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
Zakup energii
Zakup usług pozostałych 
Różne opłaty i składki 
Podatek od towarów i usług (VAT)
Pozostała działalność

70005

600,00 zł                
600,00 zł                

-  zł                      

600,00 zł                 
-  zł                       

600,00 zł                 

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 
Zakup energii
Koszty postępowania sądowego i 
prokuratorskiego

-  zł                      
1 700,00 zł             

1 700,00 zł              
1 300,00 zł              

400,00 zł                 
-  zł                       

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 

Świadczenie wychowawcze
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenie społeczne
Zakup materiałów i wyposażenia 

Ośrodki wsparcia 
Wynagrodzenia osobowe pracowników

85203

35 000,00 zł           

1 778,30 zł             
1 778,30 zł              

-  zł                       

85211 1 700,00 zł             
-  zł                      

2 000,00 zł              
-  zł                      400,00 zł                 

Podróże służbowe krajowe
Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej 

-  zł                      

35 000,00 zł           35 000,00 zł            
35 000,00 zł            

35 000,00 zł            

75702
Obsługa długu publicznego 
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 
Odsetki od samorządowych papierów 
wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

35 000,00 zł           

24 000,00 zł           
24 000,00 zł           
24 000,00 zł           

24 000,00 zł            
24 000,00 zł            
24 000,00 zł            

60016
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

20 223,00 zł            
16 178,40 zł            

42 224,30 zł           
20 223,00 zł           

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 78/2016

Burmistrza Bornego Sulinowa
z dnia 23 sierpnia 2016 r.

Kwota
Zwiększenia Zmniejszenia Nazwa

Pomoc społeczna

Administracja publiczna 
Urzędy wojewódzkie75011

27 930,00 zł           
27 930,00 zł           

Rozdział

6 091,45 zł              400 899,00 zł         

16 178,40 zł           Wynagrodzenia osobowe pracowników 
22 001,30 zł            

-  zł                       
-  zł                       

80101

80110

Oświata i wychowanie 
Szkoły podstawowe

Gimnazja 
Zakup usług pozostałych 

61 183,54 zł           
32 484,38 zł           

28 699,16 zł           

2 400,00 zł              
-  zł                       

2 400,00 zł              
321,61 zł                -  zł                       

Zakup środków dydaktycznych i książek 32 162,77 zł           -  zł                       

Zakup środków dydaktycznych i książek 26 038,78 zł           -  zł                       
Zakup usług pozostałych 2 660,38 zł             -  zł                       
Zakup energii -  zł                      

75023
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz Pracy 
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz Pracy 

3 640,14 zł             
404,46 zł                

22 001,30 zł           
16 178,40 zł           

3 640,14 zł             
404,46 zł                

3 640,14 zł              
404,46 zł                 

1 778,30 zł              
-  zł                       
-  zł                       
-  zł                       



4130

3110
3110
4210

3110

4010
4280
4300
4360
4580

4110
4170
4210
4260

3110
900

4260
4270

4210
4280

Uzasadnienie:
W dziale 600 - Transport i łączność dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 24.000,00 zł między zadaniami 
inwestycyjnymi tj. z środków zaplanowanych na budowę i remonty chodników, placów i miejsc postojowych na terenie
miasta i gminy Borne Sulinowo z przeznaczeniem na remont i przebudowę dróg gminnych. 
W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:
- zmniejszenia środków o kwotę 10.000,00 zł zaplanowanych na zaliczki na pokrycie kosztów zarządu i utrzymanie 
  części wspólnych, 
- zmniejszenia środków o kwotę 10.000,00 zł zaplanowanych na usługę prawniczą polegającą na zastępstwie 
  procesowym w postępowaniach o zwrot podatku od towarów i usług (VAT),
- zmniejszenia środków o kwotę 11.865,00 zł zaplanowanych na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych 
  w tym zakup materiałów - 5.000,00 zł i zakup usług - 6.865,00 zł,
- zwiększenia środków o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody do 
  mieszkań komunalnych i socjalnych,
- zwiększenia środków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za ścieki - zasoby komunalne,
- zwiększenia środków o kwotę 9.865,00 zł z przeznaczeniem na podatek VAT.
W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:
- zwiększenia środków o kwotę 20.223,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w 
  Szczecinie,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 20.223,00 zł między rozdziałami i paragrafami przeznaczonych na wynagrodzenia 
  osobowe pracowników i pochodne od nich (środki własne gminy),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 1.778,30 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na delegacje 
  służbowe pracowników (p. 4410) z przeznaczeniem na szkolenia pracowników (p. 4700) - zmiana klasyfikowania
  wydatków związanych ze szkoleniami pracowników.
W dziale 757 - Obsługa długu publicznego dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 35.000,00 zł między 
zadaniami tj. z środków zaplanowanych na odsetki od kredytu odnawialnego (24.000,00 zł), od kredytu wg umowy 

-  zł                      
-  zł                      

400,00 zł                

2 100,00 zł              
-  zł                       

1 700,00 zł              
400,00 zł                 

-  zł                       

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 
Składki na ubezpieczenia społeczne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia 
Zakup energii

Zakup usług zdrowotnych 150,00 zł                -  zł                       

85228
2 100,00 zł             
1 700,00 zł             

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 

-  zł                       
126,66 zł                 

15 967,47 zł           
15 840,81 zł           

-  zł                      
15 840,81 zł           

15 967,47 zł            
15 840,81 zł            
15 840,81 zł            

-  zł                       

90015
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Zakup energii
Zakup usług remontowych 

-  zł                       
-  zł                       

85216 Zasiłki stałe
Świadczenia społeczne

96 325,00 zł           
96 325,00 zł           

-  zł                       
-  zł                       

85295 Pozostała działalność
Świadczenia społeczne

167 500,00 zł         
167 500,00 zł         

10,83 zł                   
-  zł                      

541,45 zł                 
530,62 zł                 

-  zł                       
-  zł                       

Razem: 611 139,31 zł         137 325,22 zł          

Dodatki mieszkaniowe
Świadczenia społeczne
Zakup materiałów i wyposażenia -  zł                      

-  zł                      85215

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Świadczenia społeczne

87 000,00 zł           
87 000,00 zł           

85219 Ośrodki pomocy społecznej 
Wynagrodzenia osobowe pracowników 

Pozostałe odsetki 

Zakup usług pozostałych 

8 744,00 zł             
7 586,40 zł             

7,60 zł                    

1 150,00 zł              
-  zł                       

-  zł                       

-  zł                      1 150,00 zł              
1 000,00 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
Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

9 000,00 zł             
9 000,00 zł             

-  zł                       
-  zł                       

126,66 zł                126,66 zł                 90095 Pozostała działalność
Zakup materiałów i wyposażenia 
Zakup usług zdrowotnych 

126,66 zł                
-  zł                      



Nr 1/JST/2011 (2.000,00 zł), Nr 1/JST/2012 (3.000,00 zł) i Nr 1/JST/2013 (6.000,00 zł) z przeznaczeniem na 
kredyt wg umowy Nr 4/JST/2010 (15.000,00 zł) i kredyt 2016 rok (20.000,00 zł).
W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano zwiększenia środków o łączną kwotę 58.783,54 zł na podstawie pisma 
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, w tym zmiany w szkołach:
- Zespół Szkół w Bornem Sulinowie (R.80110 p. 4240) 17 499,45 zł  
- Szkoła Podstawowa w Juchowie (R.80101 p. 4240) 7 167,81 zł    
- Szkoła Podstawowa w Jeleniu (R.80101 p. 4240) 1 900,83 zł    

10 638,03 zł  
- Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie (R.80101 p. 4240) 16 936,15 zł  
- Publiczne Gimnazjum w Silnowie (R.80110 p. 4240) 4 059,28 zł    
- organ (R.80101 p. 4300 321,61 zł i R.80110 p. 4300 260,38 zł) 581,99 zł       
Ponadto dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 2.400,00 zł między paragrafami na podstawie pisma 
Publicznego Gimnazjum w Silnowie Nr PG/05/2016 z dnia 05.08.2016r. 
W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:
- zwiększenia środków o kwotę 27.930,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 
  w Szczecinie (zmiana w planie finansowym ŚDS w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia środków o kwotę 167.500,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 
  w Szczecinie (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia środków o kwotę 87.000,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 
  w Szczecinie (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia środków o kwotę 96.325,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 
  w Szczecinie (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia środków o kwotę 7.594,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 
  w Szczecinie (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia środków o kwotę 9.000,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 
  w Szczecinie (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
- zmniejszenia środków o kwotę 541,45 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 
  w Szczecinie (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 5.550,00 zł między paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego 
  Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK.3014.23/2016.AM z dnia 12 sierpnia 2016 roku. 
W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano następujących zmian:
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 15.840,81 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na energię 
  elektryczną, konserwację punktów świetlnych (p. 4260) z przeznaczeniem na wykonanie prac awaryjnych na 
  urządzeniach oświetlenia drogowego (p. 4270),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 126,66 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na badania 
  profilaktyczne pracowników publicznych (p. 4280) z przeznaczeniem na zakup narzędzi, ubrań roboczych dla 
  pracowników publicznych (p. 4210).

- Zespół Szkół w Łubowie (R.80101 p. 4240 6.157,98 zł  i 80110 p. 4240 4.480,05 
zł)


