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Uzasadnienie:
W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 279,80 zł między zadaniami 
i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na usuwanie awarii melioracyjnych na terenie gminy z przeznaczeniem na datki 
udziałowe za grunty naleŜące do spółki wodnej za 2013 rok. 
W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 16.000,00 zł między 
paragrafami tj. z środków zaplanowanych na publikacje wykazów i ogłoszeń w prasie (6.000,00 zł) i na wycenę nieruchomości 
(10.000,00 zł) z przeznaczeniem na podatek VAT.
W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 500,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na zakup materiałów
  do USC z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 600,00 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na zakup 
  oprogramowania z przeznaczeniem na przedłuŜenie umów i licencji.
W dziale 754 - Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa dokonano przeniesienia środków (+, -) 
w kwocie 35,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na zakup napojów dla straŜaków biorących udział w 
gaszeniu poŜarów z przeznaczeniem na badania lekarskie straŜaków i kierowców.
W dziale 801 - O świata i wychowanie dokonano następujących zmian:
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 1.455,42 zł między paragrafami na podstawie pisma Publicznego Gimnazjum 
  w Silnowie Nr PG/21/2013 z dnia 5 lipca 2013 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 1.200,00 zł między paragrafami na podstawie pisma Zespołu Szkół w Bornem 
  Sulinowie Nr ZS/3010-10/13 z dnia 24 lipca 2013 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 5.700,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na 
  dowóz dzieci do szkół przez przewoźnika z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia w Szkole Podstawowej w 
  Bornem Sulinowie.
W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano następujących zmian:
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 105.000,00 zł zaplanowanych na wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt
  zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budŜetową w tym zakresie,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 13.000,00 zł zaplanowanych na zakup energii z przeznaczeniem na wykonanie 
  prac awaryjnych na urządzeniach oświetlenia drogowego,
- zmniejszenia środków o kwotę 3.000,00 zł zaplanowanych na likwidacje zbiorników bezodpływowych,
- zmniejszenia środków o kwotę 3.000,00 zł zaplanowanych na remonty przystanków autobusowych, 
- zwiększenia środków o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 9.900,00 zł między paragrafami w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa 
  i wyposaŜenie targowiska "Mój Rynek" w Bornem Sulinowie.

-  zł                     
13 000,00 zł         

13 000,00 zł           
13 000,00 zł           
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Zakup usług remontowych -  zł                     3 000,00 zł             

105 000,00 zł         

90003 Oczyszczanie miast i wsi 3 000,00 zł             
3 000,00 zł             

5 700,00 zł             
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 

szkół
Zakup usług pozostałych 
Zakup usług dostępu do sieci Internet 

1 200,00 zł             
1 200,00 zł             

-  zł                      

80113 DowoŜenie uczniów do szkół
Zakup usług pozostałych 

279,80 zł                
279,80 zł                

20,00 zł                  
259,80 zł                RóŜne opłaty i składki 

279,80 zł              
279,80 zł               

-  zł                     
279,80 zł               

500,00 zł                
500,00 zł                

-  zł                      

01008
Rolnictwo i łowiectwo
Melioracje wodne
Zakup usług pozostałych

455,42 zł                
455,42 zł                

-  zł                      

5 700,00 zł           
5 700,00 zł           

-  zł                      
-  zł                      

-  zł                     
-  zł                     

5 700,00 zł             

8 355,42 zł            

1 000,00 zł             
1 000,00 zł             

-  zł                      
-  zł                     

1 000,00 zł           

455,42 zł               
-  zł                     

1 200,00 zł           
-  zł                     

1 200,00 zł           

1 100,00 zł            

600,00 zł                
600,00 zł                

Oświata i wychowanie 8 355,42 zł           

75011 Urzędy wojewódzkie 
1 100,00 zł           

600,00 zł               
600,00 zł               

80110 Gimnazja 1 000,00 zł           

Zakup materiałów i wyposaŜenia 
Zakup usług pozostałych 

500,00 zł               
-  zł                     

Administracja publiczna 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Zakup usług pozostałych 

Zakup energii

80101 Szkoły podstawowe
Zakup usług remontowych 

75023

133 900,00 zł       

80146

35,00 zł                 

111 000,00 zł       

133 900,00 zł        

-  zł                      

120 900,00 zł       12 900,00 zł           

-  zł                     105 000,00 zł         

-  zł                     
-  zł                     

13 000,00 zł         

Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

Zakup usług pozostałych 

90095 Pozostała działalność

Zakup usług pozostałych 

Zakup usług pozostałych 

90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 

Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 

3 400,00 zł           

6 500,00 zł           

-  zł                      

-  zł                      
-  zł                     9 900,00 zł             

75412 35,00 zł                  
35,00 zł                  

Nazwa Zwiększenia

35,00 zł                 
-  zł                     

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

Ochotnicze straŜe poŜarne 
Zakup materiałów i wyposaŜenia 

-  zł                     

Gospodarka mieszkaniowa

Zakup usług pozostałych 

Kwota
Zmniejszenia 

35,00 zł                  

16 000,00 zł         
16 000,00 zł         

-  zł                      

16 000,00 zł          
16 000,00 zł           

16 000,00 zł         
16 000,00 zł           

-  zł                      

500,00 zł               

Rozdział

35,00 zł                

70005

Podatek od towarów i usług (VAT)

Załącznik
do Zarz ądzenia Nr 97/2013

Burmistrza Bornego Sulinowa
z dnia 20 sierpnia 2013 r.

159 670,22 zł        159 670,22 zł       Razem:

PodróŜe słuŜbowe krajowe

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Zakup usług pozostałych 

Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona 
przeciwpo Ŝarowa 

Zakup usług zdrowotnych

Oświetlenie ulic, placów i dróg
Zakup energii
Zakup usług remontowych 

455,42 zł               

-  zł                     

PodróŜe słuŜbowe krajowe

90015


