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Uzasadnienie:
W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 10.000,00 zł z środków 
zaplanowanych na utrzymanie bieŜące budynków komunalnych - zakup materiałów z przeznaczeniem na utrzymanie bieŜące
budynków komunalnych - zakup usług.
W dziale 710 - Działalno ść usługowa dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 332,83 zł między paragrafami
zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budŜetową w tym zakresie - utrzymanie cmentarzy wojennych.
W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 240,00 zł między zadaniami 
tj. z środków zaplanowanych na prowizję bankową z przeznaczeniem na prowizję bankową PROW.
W dziale 754 - Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa dokonano przeniesienia środków (+, -) 
w kwocie 760,00 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na zakup paliwa do samochodów straŜackich 
z przeznaczeniem na zakup opału.
W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 10.000,00 zł między rozdziałami i
paragrafami zgodnie z pismem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr MGOPS.3014-GK.
13.2011 z dnia 27 czerwca 2011 roku - przeniesienie środków zaplanowanych na wydatki bieŜące z przeznaczeniem na 
wynagrodzenie z tytułu umów zleceń i pochodne od nich - zadanie własne gminy.
W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano następujących zmian:
- zwiększenia środków o kwotę 24.240,00 zł zgodnie z pismem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w
  Szczecinie,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 14.014,00 zł zaplanowanych na stypendia motywacyjne z budŜetu organu do  
  budŜetów szkół, w tym:
  - Zespół Szkół w Bornem Sulinowie 8 918,00 zł                
  - Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie 4 004,00 zł                
  - Publiczna Szkoła Podstawowa w Juchowie 364,00 zł                   
  - Zespół Szkół w Łubowie 182,00 zł                   
  - Szkoła Podstawowa w Jeleniu 364,00 zł                   
  - Publiczne Gimnazjum w Silnowie 182,00 zł                   
W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 
800,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na utrzymanie w czystości targowiska w Łubowie z
przeznaczeniem na pozostałe wydatki na utrzymanie czystości.

Ponadto w rozdziale 63095 - Pozostała działalno ść dokonano zmiany zapisu z "Fundusz na projekty LGD"
na "Fundusz na projekty LGD i LGR".
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Pozostała działalność

800,00 zł                 
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760,00 zł                  760,00 zł                
760,00 zł                 

760,00 zł                
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Zakup usług pozostałych 240,00 zł                

Zakup materiałów i wyposaŜenia 
Ochotnicze straŜe poŜarne

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

800,00 zł                  

85415

-  zł                      

800,00 zł                

75412

85495 Pozostała działalność

Pomoc materialna dla uczniów
Edukacyjna opieka wychowawcza

800,00 zł                
90095 800,00 zł                

Inne formy pomocy dla uczniów

90003

Zakup usług pozostałych 

10 000,00 zł            

Razem:

14 014,00 zł             

36 146,83 zł            60 386,83 zł           

Stypendia dla uczniów 14 014,00 zł           

Oczyszczanie miast i wsi -  zł                      

240,00 zł                  

Nazwa Zwiększenia

240,00 zł                

Kwota
Zmniejszenia 

10 000,00 zł             
10 000,00 zł            Pozostała działalność

Gospodarka mieszkaniowa

Zakup materiałów i wyposaŜenia 

Rozdział

70095

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 53/2011

Burmistrza Bornego Sulinowa
z dnia 30 czerwca 2011 r.

14 014,00 zł            38 254,00 zł           

14 014,00 zł            14 014,00 zł           

24 240,00 zł           
24 240,00 zł           

-  zł                       
-  zł                       

-  zł                       

760,00 zł                

Administracja publiczna 

240,00 zł                 
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

760,00 zł                 
Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona 
przeciwpo Ŝarowa

240,00 zł                

240,00 zł                 

10 000,00 zł           
10 000,00 zł           

Zakup usług pozostałych 

Zakup usług pozostałych 10 000,00 zł           

-  zł                     
-  zł                      

10 000,00 zł           
1 300,00 zł             

Zakup usług pozostałych -  zł                      800,00 zł                  

85214

85228

Pomoc społeczna

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Świadczenia społeczne
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe

200,00 zł                
8 500,00 zł             

10 000,00 zł            

10 000,00 zł            
10 000,00 zł             

-  zł                       
-  zł                       
-  zł                       
-  zł                       

10 000,00 zł           

-  zł                       

71035
Działalno ść usługowa
Cmentarze
Zakup materiałów i wyposaŜenia 

332,83 zł                 
332,83 zł                 

-  zł                       
332,83 zł                  Zakup usług pozostałych 

332,83 zł                
332,83 zł                
332,83 zł                

-  zł                      


