
Dokonuję zmian w dochodach budŜetowych:

Na podstawie:
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.
  187.6.2013.KD z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji 
  celowej o łączną kwotę 17.297,00 zł, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych na 
  podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie
  emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie
  pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych - 384,00 zł
  i na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy 
  osobom uprawnionym do alimentów - 16.913,00 zł,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.
  169.7.2013.AM z dnia 23 września 2013 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji 
  celowej o kwotę 42.435,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych 
  gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień - październik 2013 r.,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.
  230.2.2013.KD z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji 
  celowej o kwotę 5.400,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie specjalistycznych 
  usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział §
801

2030

852

2010

2010

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe z ubezpieczenia społecznego 
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu 
państwa na realizację zadań 
bieŜących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminom ustawami

Rozdział Nazwa

Pomoc społeczna

80104
Oświata i wychowanie 
Przedszkola 
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu 
państwa na realizację własnych 
zadań bieŜących gmin

85228

5 400,00 zł                 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze

Kwota

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 116/2013

Burmistrza Bornego Sulinowa
z dnia 30 wrze śnia 2013 r.

Razem: 65 132,00 zł              

22 697,00 zł              

5 400,00 zł                 

17 297,00 zł               

17 297,00 zł               

42 435,00 zł              
42 435,00 zł               

42 435,00 zł               

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu 
państwa na realizację własnych 
zadań bieŜących gmin


