
Dokonuje się zmian w dochodach budŜetowych:
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Uzasadnienie:
W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano zwiększenia środków o łączną kwotę 2.158,00 zł z tytułu dochodów 
odprowadzonych do organu przez jednostki oświatowe (wynagrodzenie za terminową zapłatę podatku dochodowego
od osób fizycznych, składki ZUS i wpłaty rodziców za przebywanie dzieci w świetlicy), w tym:
- Zespół Szkół w Łubowie (R.80101 p. 0970) 53,00 zł                   
- Szkoła Podstawowa w Jeleniu (R.80101 p. 0970) 6,00 zł                     
- Zespół Szkół w Bornem Sulinowie (R.80114 p. 0970) 101,00 zł                 
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Juchowie (R.80101 p. 0970) 37,00 zł                   
- Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie (R.80101 p. 0970) 93,00 zł                   
- Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie (R.80195 p. 0970) 1 832,00 zł              
- Publiczne Gimnazjum w Silnowie (R.80195 p. 0970) 36,00 zł                   
Ponadto dokonano zwiększenia środków o kwotę 3.200,00 zł z tytułu dotacji za uczęszczanie dzieci  z terenu innych gmin 
do przedszkola na terenie gminy Borne Sulinowo.
W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano zwiększenia środków o kwotę 42,00 zł z tytułu dochodów odprowadzonych
do organu przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie (wynagrodzenie za terminową zapłatę 
podatku dochodowego od osób fizycznych i składki ZUS).
W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano następujących zmian:
- zwiększenia środków o kwotę 7.200,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadania pn. Instalacja lamp ulicznych zasilanych 
  energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo,
- zmniejszenia środków o kwotę 34.000,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadania pn. Budowa punktów selektywnej 
  zbiórki odpadów - 3 lokalizacje.

Po stronie przychodów dokonano następujących zmian:
- zwiększenia środków o kwotę 7.200,00 zł z tytułu poŜyczki na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Instalacja lamp 
  ulicznych zasilanych energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo,
- zmniejszenia środków o kwotę 34.000,00 zł z tytułu poŜyczki na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Budowa punktów
  selektywnej zbiórki odpadów - 3 lokalizacje.

90095 Pozostała działalność
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 
(związków gmin), powiatów (związków powiatów), 
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Razem: 12 600,00 zł             34 000,00 zł             
-  zł                         

Pomoc społeczna 42,00 zł                    -  zł                        

Rozdział Nazwa

do Uchwały Nr XXIX/366/2013
 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

z dnia 28 marca 2013 r.

ZmniejszeniaZwiększenia
Kwota

Załącznik Nr 1

34 000,00 zł              

34 000,00 zł              

34 000,00 zł             
-  zł                         

-  zł                         

7 200,00 zł               
7 200,00 zł                

7 200,00 zł                
-  zł                         

90015

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 
(związków gmin), powiatów (związków powiatów), 
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Oświata i wychowanie 5 358,00 zł               -  zł                        
80101 Szkoły podstawowe 189,00 zł                   -  zł                         

Wpływy z róŜnych dochodów 189,00 zł                   -  zł                         

80114 Zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 101,00 zł                   -  zł                         
Wpływy z róŜnych dochodów 101,00 zł                   -  zł                         

80195 Pozostała działalność 1 868,00 zł                -  zł                         
Wpływy z róŜnych dochodów 1 868,00 zł                -  zł                         

85219 Ośrodki pomocy społecznej 42,00 zł                     -  zł                         
Wpływy z róŜnych dochodów 42,00 zł                     -  zł                         

80104 Przedszkola
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŜące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego 

3 200,00 zł                

3 200,00 zł                

-  zł                         

-  zł                         


