
Dokonuję zmian w planie wydatków:
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4300

750
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4410
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Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 
ksiąŜek

4 155,00 zł             

Zakup energii -  zł                      

4 465,00 zł              

3 355,00 zł              

800,00 zł                 
-  zł                       

310,00 zł                 

75412

21,50 zł                  

21,50 zł                  

21,50 zł                   

21,50 zł                   

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 
środków z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska 

Zakup usług pozostałych 

500,12 zł                
500,12 zł               

-  zł                      
0,12 zł                    

4,00 zł                     
4,00 zł                     
4,00 zł                     
-  zł                       

4,00 zł                    
4,00 zł                   
-  zł                      

4,00 zł                    

-  zł                       PodróŜe słuŜbowe krajowe 119,37 zł                

9 491,00 zł            -  zł                      

Zakup usług pozostałych 
RóŜne opłaty i składki 

4 465,00 zł            

-  zł                      

310,00 zł                

Wynagrodzenia bezosobowe

75056

4 792,00 zł              

710,31 zł               
508,86 zł                
82,08 zł                  

-  zł                      

-  zł                       
-  zł                       

590,94 zł                 

-  zł                      
-  zł                     

Zakup materiałów i wyposaŜenia 

Spis powszechny i inne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz Pracy

Zakup usług pozostałych 277,50 zł                

167,68 zł                

167,68 zł                

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 277,50 zł               

167,68 zł               

-  zł                      
Administracja publiczna 

119,37 zł                 

-  zł                       
167,68 zł                 

987,81 zł                 
167,68 zł                 

277,50 zł                 
277,50 zł                 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

85295

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona 
przeciwpo Ŝarowa
Ochotnicze straŜe poŜarne 

Wynagrodzenia bezosobowe

177,00 zł                 

-  zł                       9 491,00 zł             

21,50 zł                   

9 491,00 zł             -  zł                       

-  zł                      

150,00 zł                

150,00 zł                 

-  zł                       

Załącznik Nr 2
do Zarz ądzenia Nr 47/2011

Burmistrza Bornego Sulinowa
z dnia 17 czerwca 2011 r.

Rozdział

71035

01095

Nazwa Zwiększenia

987,81 zł                

PodróŜe słuŜbowe krajowe

Zakup usług pozostałych 500,00 zł                

Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup usług pozostałych 

500,00 zł                 

Kwota
Zmniejszenia 

177,00 zł                

-  zł                      
327,00 zł                 

4 792,00 zł             

327,00 zł               

-  zł                       

167,68 zł                 

119,37 zł                 

Razem: 6 473,11 zł              15 964,11 zł           

Świadczenia społeczne
Pozostała działalność

21,50 zł                  

RóŜne opłaty i składki 

StraŜ gminna (miejska)

590,94 zł                 

63095

75416

75022

75023

Turystyka
Pozostała działalność
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup materiałów i wyposaŜenia 

Działalno ść usługowa

Pomoc społeczna 

Wynagrodzenia bezosobowe

Cmentarze

Zakup usług pozostałych 

500,12 zł                 
500,12 zł                 

0,12 zł                     
-  zł                       



Uzasadnienie:
W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 4,00 zł między paragrafami  tj.
z zakupu materiałów i wyposaŜenia - akcyza na zakup usług pozostałych (zakup licencji do programu komputerowego - akcyza).
W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 0,12 zł między paragrafami - zakup materiałów i wyposaŜenia - projekt "Zwiększenie
  atrakcyjności świetlicy wiejskiej w Juchowie …",
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 500,00 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na współpracę z sołtysami 
  i gestorami branŜy turystycznej - techniczna obsługa imprez z przeznaczeniem na wynajem kabiny sanitarnej na okres letni - 
  teren gminy.
W dziale 710 - Działalno ść usługowa dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 167,68 zł między paragrafami 
zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budŜetową w tym zakresie - utrzymanie cmentarzy wojennych.
W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 277,50 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na oprawy protokołów z 
  sesji z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 590,94 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budŜetową w 
  tym zakresie - wynagrodzenia i pochodne od nich - spis powszechny (zadanie zlecone),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 119,37 zł między rozdziałami tj. z rozdziału 75023 do rozdziału 75056 z środków 
  zaplanowanych na delegacje krajowe pracowników z przeznaczeniem na zwrot kosztów podróŜy związanych ze spisem 
  powszechnym (środki gminy).
W dziale 754 - Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa dokonano następujących zmian:
- zmniejszenia środków o kwotę 3.355,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia bezosobowe kierowców OSP,
- zmniejszenia środków o kwotę 300,00 zł zaplanowanych na wydatki związane z Dniem StraŜaka,
- zmniejszenia środków o kwotę 500,00 zł zaplanowanych na działalność WOPR w ramach OSP Łubowo,
- zwiększenia środków o kwotę 4.155,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenia OC, NW, pojazdów,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 310,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na zakup wody do celów
  związanych z gaszeniem poŜarów z przeznaczeniem na odprowadzenie ścieków (gaszenie poŜarów),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 177,00 zł między paragrafami tj. z wynagrodzeń bezosobowych z przeznaczeniem na 
  ubezpieczenie samochodu StraŜy Miejskiej,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 150,00 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budŜetową 
  w tym zakresie - zakup przepisów prawnych.
W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano zwiększenia środków w kwocie 9.491,00 zł zgodnie z decyzją Zachodniopomor-
skiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.
W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 21,50 zł 
między zadaniami tj. z zadania: Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównowa-
Ŝonego rozwoju z przeznaczeniem na zadanie: Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi.


