
Dokonuję zmian w planie wydatków:
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4300
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Uzasadnienie:
W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 10.000,00 zł między 
paragrafami tj. z środków zaplanowanych na bieŜące utrzymanie obiektów komunalnych z zakupu materiałów z przeznaczeniem 
na zakup usług pozostałych.
W dziale 754 - Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa dokonano przeniesienia środków (+, -) 
w kwocie 150,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na zakup paliwa do samochodów straŜackich z 
przeznaczeniem na badania lekarskie straŜaków i kierowców (50,00 zł) i na wydatki związane z Dniem StraŜaka, gminny 
konkurs wiedzy poŜarniczej (100,00 zł).
W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 8.872,00 zł między rozdziałami i 
paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK.3011.11/
2013.GK z dnia 27 czerwca 2013 roku. 
W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano następujących zmian:
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 988,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na fundusz nagród 
  eliminacji gminnych konkursów przedmiotowych z przeznaczeniem na stypendia motywacyjne,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 18.444,00 zł z budŜetu organu do budŜetów szkół - stypendia motywacyjne, w tym:
  - Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie 8 904,00 zł            
  - Zespół Szkół w Bornem Sulinowie 6 996,00 zł            
  - Publiczna Szkoła Podstawowa w Juchowie 848,00 zł               
  - Szkoła Podstawowa w Jeleniu 424,00 zł               
  - Zespół Szkół w Łubowie 1 060,00 zł            
  - Publiczne Gimnazjum w Silnowie 212,00 zł               
W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 
984,00 zł zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budŜetową w tym zakresie - wykonanie mapy do celów projektowych.

1 572,00 zł           
-  zł                    

100,00 zł              

2 000,00 zł           

Świadczenia społeczne 
Zakup materiałów i wyposaŜenia 
Zakup usług pozostałych 

Wynagrodzenia bezosobowe
-  zł                   
-  zł                   

-  zł                   
672,00 zł             

3 000,00 zł          

-  zł                    
1 200,00 zł           

-  zł                    
85228

2 000,00 zł           
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

1 200,00 zł          1 200,00 zł           

Zakup usług zdrowotnych 
Zakup usług pozostałych 
Koszty postępowania sądowego i 
prokuratorskiego

70,00 zł               
-  zł                   

430,00 zł             

-  zł                    4 000,00 zł          

8 872,00 zł           

4 000,00 zł           

8 872,00 zł          

4 000,00 zł           
4 000,00 zł          

-  zł                   

Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona 
przeciwpo Ŝarowa 

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług remontowych 

85212

Wynagrodzenia osobowe pracowników 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 

50,00 zł               

Zakup usług pozostałych 

Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 

100,00 zł             

39 438,00 zł         39 438,00 zł        Razem:

Załącznik
do Zarz ądzenia Nr 69/2013

Burmistrza Bornego Sulinowa
z dnia 28 czerwca 2013 r.

Rozdział

150,00 zł             

70095

Zakup usług pozostałych 10 000,00 zł        

Gospodarka mieszkaniowa

Kwota
Zmniejszenia 

150,00 zł              

-  zł                    

10 000,00 zł        
10 000,00 zł        

-  zł                    

10 000,00 zł         
10 000,00 zł         

-  zł                    

150,00 zł              
150,00 zł              

Nazwa Zwiększenia

150,00 zł             
-  zł                   

Pozostała działalność

Ochotnicze straŜe poŜarne 
Zakup materiałów i wyposaŜenia 

-  zł                   10 000,00 zł         

Wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeń 550,00 zł             -  zł                    

Zakup materiałów i wyposaŜenia 

Zakup usług pozostałych 

75412

150,00 zł             -  zł                    

19 432,00 zł        

Pozostała działalność85295 3 672,00 zł          1 672,00 zł           

85495
Edukacyjna opieka wychowawcza
Pozostała działalność
Stypendia dla uczniów
Zakup usług pozostałych 

19 432,00 zł        
19 432,00 zł        

-  zł                   

19 432,00 zł         
19 432,00 zł         
18 444,00 zł         

988,00 zł              
Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

Zakup energii
Zakup usług pozostałych 

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 
984,00 zł             

-  zł                   
984,00 zł             

984,00 zł              

984,00 zł              
-  zł                    

984,00 zł             984,00 zł              


