
Dokonuję zmian w planie wydatków:

Dział §
010

4270
4430

4210
4300
4430

630

4177
4179
4210
4217
4219
4300
4307
4309

700

4300
750

4300

4309

4120
4170

757

8070

8079

801

4280
4300

4110
4170

303,68 zł                 

3,68 zł                     

Zakup usług pozostałych 300,00 zł                -  zł                       

300,00 zł                 
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

92,60 zł                   

-  zł                      
-  zł                       

-  zł                       

92,60 zł                   
92,60 zł                   

-  zł                       

Razem: 16 891,60 zł            217 907,16 zł         

80101

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 
szkół
Składki na ubezpieczenia społeczne
Wynagrodzenia bezosobowe

80114

Kwota
Zmniejszenia 

10 000,00 zł            

RóŜne opłaty i składki

201 108,16 zł         

201 015,56 zł        
3 453,48 zł             

197 074,08 zł         

92,60 zł                 
-  zł                      

Rozdział

01095

01008

Nazwa Zwiększenia

303,68 zł                

Rolnictwo i łowiectwo

Pozostała działalność
92,60 zł                  

Załącznik Nr 2
do Zarz ądzenia Nr 40/2011

Burmistrza Bornego Sulinowa
z dnia 26 maja 2011 r.

-  zł                       
3,68 zł                     

400,00 zł                

400,00 zł               

Gospodarka mieszkaniowa

300,00 zł               

10 000,00 zł           

Zakup usług pozostałych 

10 000,00 zł          
10 000,00 zł           

Administracja publiczna 
Zakup usług pozostałych 

-  zł                      

Spis powszechny i inne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe

75056

Oświata i wychowanie 
Szkoły podstawowe
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych 

2 000,00 zł              
-  zł                       

2 140,00 zł             
140,00 zł               
140,00 zł                

-  zł                      

2 000,00 zł            
-  zł                      

2 000,00 zł             

140,00 zł                 
-  zł                       

140,00 zł                 

2 000,00 zł              

488,00 zł                -  zł                       

3 955,32 zł            
-  zł                      

-  zł                      
407,62 zł                 

3 955,32 zł             

2 140,00 zł              

Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów 
wartościowych, kredytów i poŜyczek oraz innych 
instrumentów finansowych, związanych z obsługą 
długu krajowego -  zł                      

400,00 zł                 

400,00 zł                 

400,00 zł                 

Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 
poŜyczek jednostek samorządu terytorialnego

Melioracje wodne
Zakup usług remontowych 
RóŜne opłaty i składki

Zakup usług pozostałych 
Zakup materiałów i wyposaŜenia 

Turystyka
Pozostała działalność
Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposaŜenia 
Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposaŜenia 

Zakup usług pozostałych 

Zakup materiałów i wyposaŜenia 

Zakup usług pozostałych 

63095

139,76 zł                

3 955,32 zł              
3 955,32 zł              

132,38 zł                 

2 098,00 zł              

-  zł                       

-  zł                       

-  zł                      

1 833,83 zł             -  zł                       

1 317,32 zł              
1 888,36 zł             

Zakup usług pozostałych -  zł                      

400,00 zł                -  zł                       

93,37 zł                  -  zł                       

10 000,00 zł            
10 000,00 zł            

300,00 zł                 

3,68 zł                   
3,68 zł                    
-  zł                      

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów 
wartościowych, kredytów i poŜyczek oraz innych 
instrumentów finansowych, związanych z obsługą 
długu krajowego

75702



Uzasadnienie:
W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano następujących zmian:
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 92,60 zł zaplanowanych na usuwanie awarii melioracyjnych na terenie gminy z 
  przeznaczeniem na datki udziałowe za grunty naleŜące do spółki wodnej za 2011 rok,
- zwiększenia środków o kwotę 201.015,56 zł zgodnie z decyzją Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w
  Szczecinie.
W dziale 630 - Turystyka dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 3.955,32 zł między paragrafami, w tym 2.638,00 
zł - realizacja projektu "Zwiększenie atrakcyjności świetlicy wiejskiej w Juchowie …" oraz 1.317,32 zł z środków zaplanowanych 
na współpracę z miastami partnerskimi z przeznaczeniem na wkład własny do w/w projektu.
W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 10.000,00 zł między zadaniami
tj. z środków zaplanowanych na prace geodezyjne z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości.
W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 300,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na prowizje bankowe z
  przeznaczeniem na prowizje bankowe PROW,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 3,68 zł między paragrafami - spis powszechny.
W dziale 757 - Obsługa długu publicznego dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 400,00 zł między paragrafami 
tj. z środków zaplanowanych na odsetki od kredytu konsolidacyjnego z przeznaczeniem na odsetki od poŜyczek PROW.
W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 140,00 zł między paragrafami zgodnie z pismem Publicznej Szkoły Podstawowej 
  w Juchowie Nr SP.3014-1/2011 z dnia 17 maja 2011 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 2.000,00 zł między paragrafami zgodnie z pismem Zespołu Szkół w Bornem 
  Sulinowie Nr ZS/3010-4/11 z dnia 26 maja 2011 roku.


