
Dokonuję zmian w dochodach budŜetowych:

Na podstawie:
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.169.13.2013.AM z dnia 
  28 października 2013 r. w sprawie korekty planu dotacji celowej przyznanej Gminie na dofinansowanie zadań 
  własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-październik 2013 r. - zmiana rozdziału 
  80104 na rozdział 80103 - kwota dotacji 42.435,00 zł, 
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.261.1.2013.KG z dnia 
  13 listopada 2013 r. w sprawie zmian w planie dotacji celowych przyznanych Gminie na świadczenia rodzinne 
  tj. zmniejszenie o kwotę 30.226,00 zł i na fundusz alimentacyjny tj. zwiększenie o kwotę 4.520,00 zł,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB.1.3111.275.2.2013.PW z dnia 
  21 listopada 2013 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej przyznanej Gminie na realizację rządowego 
  programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, przyjętego uchwałą Nr 48/2013
  Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. - 3.338,00 zł.

Dział §
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2030
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2010

2010

42 435,00 zł             

68 141,00 zł             

25 706,00 zł             

-  zł                        

25 706,00 zł             

25 706,00 zł             

42 435,00 zł             

-  zł                        

-  zł                        

42 435,00 zł             

80103

80104

Rozdział Nazwa

Pomoc społeczna

Oświata i wychowanie 
Oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych 
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu 
państwa na realizację własnych 
zadań bieŜących gmin

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

85295

3 338,00 zł                 

Pozostała działalność

Zwiększenia 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 132/2013

Burmistrza Bornego Sulinowa
z dnia 25 listopada 2013 r.

Kwota
Zmniejszenia 

Razem: 45 773,00 zł              

3 338,00 zł                

3 338,00 zł                 
-  zł                          

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu 
państwa na realizację zadań 
bieŜących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminom ustawami

42 435,00 zł              

42 435,00 zł               

42 435,00 zł               

-  zł                          

-  zł                          

-  zł                          

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


