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Dział §
600

4300

4300
630

4211
4301
4300

750

4210
4300

754

4210
4430

852

4010
4110
4120

4130

854

2910

4560

900

4210

4270
4300

Uzasadnienie:
W dziale 600 - Transport i ł ączność dokonano przeniesienia środków (+, -) w łącznej kwocie 16.700,00 zł między rozdziałami 
i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na odśnieŜanie jezdni i chodników na terenie miasta (7.700,00 zł) i na odśnieŜanie dróg 
na terenie gminy (9.000,00 zł) z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych - środki własne gminy.
W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 139,94 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budŜetową w tym 
  zakresie - zakup materiałów w ramach realizacji programu "Uczenie się przez całe Ŝycie" Grundtviga,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 1.000,00 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na współpracę z miastami 
  partnerskimi z przeznaczeniem na współpracę z sołtysami i gestorami branŜy turystycznej - techniczna obsługa imprez. 

90095 Pozostała działalność 118,95 zł                118,95 zł                 
Zakup usług remontowych -  zł                      118,95 zł                 

204,00 zł                 

204,00 zł                 

204,00 zł                 

-  zł                       

204,00 zł                

204,00 zł                

-  zł                      

204,00 zł                

Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów 

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 
naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 
ustawy, pobranych nienaleŜnie lub w nadmiernej 
wysokości 

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 
naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 
ustawy, pobranych nienaleŜnie lub w nadmiernej 
wysokości

1 568,25 zł              

1 568,25 zł              

1 568,25 zł              
-  zł                       

Administracja publiczna 1 568,25 zł             

20 956,00 zł           Pomoc społeczna

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zakup usług pozostałych 
1 568,25 zł             
1 568,25 zł             

-  zł                      
Zakup materiałów i wyposaŜenia 

Kwota
Zmniejszenia ZwiększeniaRozdział Nazwa

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 64/2013

Burmistrza Bornego Sulinowa
z dnia 14 czerwca 2013 r.

21 231,31 zł            

-  zł                       

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 
integracji społecznej 2 923,00 zł             

118,95 zł                

-  zł                       

Zakup usług pozostałych -  zł                       

18 033,00 zł           

-  zł                      
Zakup usług pozostałych 1 000,00 zł             

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 923,00 zł             

Razem: 42 187,31 zł           

85415

2 641,83 zł             
369,69 zł                

85213

Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz Pracy

15 021,48 zł           

85206 Wspieranie rodziny 
Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 157,40 zł             
1 157,40 zł             

-  zł                      

Transport i ł ączność

Drogi publiczne gminne
Zakup usług pozostałych 

60014 Drogi publiczne powiatowe
Zakup usług pozostałych 

60016

16 700,00 zł           

-  zł                      
-  zł                      

16 700,00 zł            

16 700,00 zł            
16 700,00 zł            

16 700,00 zł           
16 700,00 zł           

-  zł                       
-  zł                       

90002

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka odpadami
Zakup materiałów i wyposaŜenia 

461,72 zł                
342,77 zł                
342,77 zł                

461,72 zł                 
342,77 zł                 
342,77 zł                 

-  zł                       

1 157,40 zł             

1 157,40 zł              
1 157,40 zł              
1 082,40 zł              

75,00 zł                   

-  zł                       
-  zł                       
-  zł                       
-  zł                       

Turystyka 
Pozostała działalność
Zakup materiałów i wyposaŜenia 
Zakup usług pozostałych 

1 139,94 zł             
1 139,94 zł             

139,94 zł                

Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona 
przeciwpo Ŝarowa
StraŜ gminna (miejska)
Zakup materiałów i wyposaŜenia 
RóŜne opłaty i składki 

75416

63095

75075

1 000,00 zł              

1 139,94 zł              
1 139,94 zł              

-  zł                       
139,94 zł                 



W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 1.568,25 zł między paragrafami 
zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budŜetową w tym zakresie - obchody 20-lecia miasta Borne Sulinowo. 
W dziale 754 - Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa dokonano następujących zmian:
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 1.082,40 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na taśmę ostrzegawczą, 
  rękawice lateksowe, worki i inne (zakup noŜy ratowniczych) z przeznaczeniem na legalizację i naprawę fotoradaru,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 75,00 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na ubezpieczenie fotoradaru z
  przeznaczeniem na ubezpieczenie samochodu.
W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano zwiększenia środków o łączną kwotę 20.956,00 zł na podstawie decyzji 
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.
W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 204,00 zł między paragrafami 
zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budŜetową w tym zakresie - odsetki od zwrotu dotacji za 2010 i 2011 rok - stypendia socjalne 
i zasiłki szkolne.
W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano następujących zmian:
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 342,77 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na zakup materiałów biurowych 
  z przeznaczeniem na zakup wyposaŜenia stanowiska pracy,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 118,95 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na remont przystanków 
  autobusowych z przeznaczeniem na pozostałe wydatki na utrzymanie czystości.


