
Dokonuję zmian w planie wydatków budŜetowych:
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Zakup materiałów i wyposaŜenia 90,00 zł               -  zł                    

PodróŜe słuŜbowe krajowe -  zł                   100,00 zł              

100,00 zł              
-  zł                    

Zakup usług dostępu do sieci Internet -  zł                   200,00 zł              

Zakup usług pozostałych 500,00 zł             -  zł                    

3 892,38 zł           

524,61 zł              

3 594,24 zł           

99,63 zł                

1 259,00 zł           

100,00 zł              

Składki na Fundusz Pracy 

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 255,00 zł          

1 450,00 zł          
1 450,00 zł          

-  zł                   

Kwota
Zmniejszenia ZwiększeniaRozdział Nazwa

Załącznik Nr 2
do Zarz ądzenia Nr 116/2013

Burmistrza Bornego Sulinowa
z dnia 30 wrze śnia 2013 r.

2 950,00 zł           

-  zł                   

Pomoc społeczna

Oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych 
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz Pracy 

80114

729,00 zł              

157,00 zł             
-  zł                   

-  zł                   
-  zł                   

1 936,00 zł           

5 876,00 zł           

Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych telefonii komórkowej -  zł                   
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej -  zł                   

2 086,50 zł           
2 086,50 zł           

298,14 zł             
298,14 zł             

1 619,63 zł          

2 144,24 zł          

100,00 zł              

-  zł                   100,00 zł              RóŜne opłaty i składki 
Koszty postępowania sądowego i 
prokuratorskiego 100,00 zł             -  zł                    

-  zł                   Zakup usług pozostałych 
Zakup usług pozostałych 865,17 zł             

63095
865,17 zł              
865,17 zł              
865,17 zł              

865,17 zł             
865,17 zł             

Turystyka 
Pozostała działalność

Gospodarka mieszkaniowa 2 086,50 zł          2 086,50 zł           
-  zł                    

75023

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
Zakup usług pozostałych 
Administracja publiczna 3 892,38 zł          

2 086,50 zł          
2 086,50 zł          

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zakup usług pozostałych 524,61 zł             
Zakup materiałów i wyposaŜenia 

52 868,00 zł        

75011

80104

10,00 zł               

Zakup energii
Zakup usług zdrowotnych 

17 997,00 zł        
17 297,00 zł        

700,00 zł              
-  zł                    

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego
Świadczenia społeczne 

25 647,00 zł        

Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz Pracy 

80101 Szkoły podstawowe 

80103

-  zł                    

8 732,00 zł          

-  zł                   

729,00 zł              

42 435,00 zł        
30 000,00 zł        

10 433,00 zł         

-  zł                    
-  zł                    
-  zł                    

80195 Pozostała działalność
Zakup usług zdrowotnych 
Zakup usług pozostałych 

80,00 zł               
80,00 zł               

-  zł                   

80,00 zł                
-  zł                    

80,00 zł                

593,00 zł              
84,00 zł                

80110 Gimnazja

Składki na Fundusz Pracy 

1 464,00 zł          

-  zł                   

1 812,00 zł           

1 812,00 zł           
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 
szkół
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz Pracy 

-  zł                   
-  zł                   
-  zł                   

3 360,00 zł           
2 516,00 zł           

Wynagrodzenia osobowe pracowników 430,00 zł             -  zł                    

Wynagrodzenia osobowe pracowników 157,00 zł             -  zł                    

-  zł                    

Składki na ubezpieczenie społeczne 5 047,00 zł          -  zł                    

-  zł                    
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 940,00 zł             -  zł                    

-  zł                   

Składki na ubezpieczenie społeczne 524,00 zł             

10 000,00 zł        
2 435,00 zł          

Oświata i wychowanie

Przedszkola
Wynagrodzenia osobowe pracowników

298,14 zł              
-  zł                    

298,14 zł              

Wynagrodzenia osobowe pracowników -  zł                   2 970,00 zł           

Urzędy wojewódzkie 
Zakup materiałów i wyposaŜenia 
Zakup usług pozostałych 

-  zł                    
-  zł                    

75412
900,00 zł             
900,00 zł             

75095 Pozostała działalność
Wynagrodzenia bezosobowe
Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona 
przeciwpo Ŝarowa
Ochotnicze straŜe poŜarne
Zakup materiałów i wyposaŜenia 
Zakup usług remontowych 900,00 zł             

900,00 zł              
900,00 zł              
900,00 zł              

-  zł                    
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Uzasadnienie:
W dziale 630 - Turystyka dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 865,17 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowa-
nych na współpracę z miastami partnerskimi - 65,17 zł i na współpracę z sołtysami i gestorami branŜy turystycznej - techniczna 
obsługa imprez - 800,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Uczenie się przez całe Ŝycie" Grundtvig.
W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 2.086,50 zł między zadaniami 
tj. z środków zaplanowanych na opłatę abonamentu za korzystanie z POFS i aplikacji PC DłuŜnik z przeznaczeniem na opłaty za 
ścieki - zasoby komunalne.
W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 298,14 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na obchody jubileuszy 
  50-lecia poŜycia małŜeńskiego z przeznaczeniem na zakup materiałów do USC,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 99,63 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na zakup papieru z przeznaczeniem 
  na zakup druków,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 524,61 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na programy komputerowe z 
  przeznaczeniem na przedłuŜenie umów i licencji,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 2.970,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe
  pracowników z przeznaczeniem na zakup mebli - 1.520,00 zł i na obsługę prawną mieszkańców gminy - 1.450,00 zł.
W dziale 754 - Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 
900,00 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budŜetową w tym zakresie - naprawy bieŜące sprzętu poŜarniczego.
W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:
- zwiększenia środków o kwotę 42.435,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 80,00 zł między paragrafami na podstawie pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie 
  Nr ZS/3010-12/13 z dnia 19 września 2013 r.,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 10.353,00 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Zespołu Szkół w 
  Łubowie Nr ZSŁ 3010/17/13 z dnia 20 września 2013 roku.
W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:
- zwiększenia środków o kwotę 17.297,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
- zwiększenia środków o kwotę 5.400,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 600,00 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego 
  Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK.3014.20/2013.AM z dnia 30 września 2013 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 2.350,00 zł między paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka 
  Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK.3014.19.2013.AM z dnia 30 września 2013 roku.
W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 290,00 zł przeznaczonych 
na wyprawkę szkolną z budŜetu organu do budŜetu Publicznego Gimnazjum w Silnowie.
W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 650,00 zł 
między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na zbieranie i utylizacje odpadów komunalnych z przeznaczeniem na zakup 
materiałów biurowych w ramach gospodarki odpadami.

Zakup usług zdrowotnych 50,00 zł               -  zł                    

Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 100,00 zł             -  zł                    

Zakup usług dostępu do sieci Internet -  zł                   150,00 zł              

Zakup materiałów i wyposaŜenia 650,00 zł             -  zł                    

RóŜne opłaty i składki -  zł                   500,00 zł              

PodróŜe słuŜbowe krajowe 850,00 zł             -  zł                    

Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej -  zł                   1 000,00 zł           

290,00 zł              
290,00 zł              

290,00 zł              

2 250,00 zł           

22 067,05 zł         

Pozostała działalność 600,00 zł             -  zł                    

Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów 

650,00 zł             

85415

Razem: 87 199,05 zł        

Inne formy pomocy dla uczniów
Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 
Gospodarka odpadami
Zakup materiałów i wyposaŜenia 
Zakup usług pozostałych 

650,00 zł             
650,00 zł             

290,00 zł             
290,00 zł             
290,00 zł             

Zakup usług pozostałych 600,00 zł             

85219 Ośrodki pomocy społecznej 

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 
ksiąŜek

85295

85228

600,00 zł              

-  zł                    

1 650,00 zł          

-  zł                   

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze
Wynagrodzenia bezosobowe

5 400,00 zł          
5 400,00 zł          

-  zł                    
-  zł                    

90002

-  zł                   

650,00 zł              
650,00 zł              

-  zł                    
650,00 zł              


