
Dokonuję zmian w planie wydatków:

Dział §
750

4410
4700

851
41704300

852

4130
3110
4210

900
4300
4260
4300

Uzasadnienie:
W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 2.260,50 zł między paragrafami
tj. z środków zaplanowanych na delegacje służbowe krajowe (p. 4410) z przeznaczeniem na szkolenia pracowników 
(p. 4700).
W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano następujących zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych Gminy Borne Sulinowo:
- zmniejszenia środków o kwotę 10.380,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia komisji, w tym kontrole, posiedzenia,
  paliwo,
- zwiększenia środków o kwotę 9.300,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie zabudowy na potrzeby stanowiska ds.
  wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
  Alkoholowych,
- zwiększenia środków o kwotę 1.080,00 zł z przeznaczeniem na wynajem pomieszczenia na potrzeby Punktów 
  Konsultacyjnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych od środków psychoaktywnych.
W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:
- zwiększenia o kwotę 2.260,17 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie
  - zmiana w planie finansowym MGOPS,
- zwiększenia o kwotę 3.270,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie
  - zmiana w planie finansowym MGOPS.
W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano następujących zmian:
- zmniejszenia środków o kwotę 2.000,00 zł zaplanowanych na energię elektryczną, konserwację punktów świetlnych,
- zmniejszenia środków o kwotę 10.000,00 zł zaplanowanych na program ochrony środowiska,
- zwiększenia środków o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zamiatanie ulic - utrzymanie czystości na terenie
  gminy. 

12 000,00 zł          
-  zł                     
-  zł                     

-  zł                       
-  zł                       

2 000,00 zł              
2 000,00 zł              

2 260,50 zł              

90003
90015

Oczyszczanie miast i wsi 
Zakup usług pozostałych 
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Zakup energii

12 000,00 zł          

3 270,00 zł            
3 270,00 zł            

2 260,50 zł            
Podróże służbowe krajowe -  zł                     

Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

85215

Administracja publiczna 

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia z 
pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 
rodzinne
Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

85154

Zwiększenia Zmniejszenia 

-  zł                       

-  zł                       
-  zł                       

5 530,17 zł            

2 260,17 zł            
2 215,86 zł            

2 260,50 zł              
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 260,50 zł            2 260,50 zł              

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 41/2016

Burmistrza Bornego Sulinowa
z dnia 12 kwietnia 2016 r.

Kwota

90095

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Pozostała działalność

Rozdział Nazwa

Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej

Pomoc społeczna

Dodatki mieszkaniowe 

-  zł                     

-  zł                       

Razem: 30 170,67 zł          24 640,50 zł            

2 260,50 zł            

Świadczenia społeczne

-  zł                       
-  zł                       

Zakup materiałów i wyposażenia 44,31 zł                 -  zł                       

Zakup usług pozostałych -  zł                     

12 000,00 zł            

10 000,00 zł            
10 000,00 zł            

12 000,00 zł          

10 380,00 zł            
10 380,00 zł            10 380,00 zł            

-  zł                       
Wynagrodzenia bezosobowe 
Zakup usług pozostałych 

10 380,00 zł          
10 380,00 zł          -  zł                     
10 380,00 zł          


