
Dokonuje się zmian w dochodach budŜetowych:

Na podstawie:
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.65.4.2013.JN z dnia 11 kwietnia 2013 r.
  w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 136.864,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń 
  pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2013/RD-5859 z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia ostatecznych kwot
  subwencji ogólnej dla gminy i udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 r. - zwiększenie 
  subwencji oświatowej o 98.965,00 zł,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.77.3.2013.Jś z dnia 9 kwietnia 2013 r. 
  w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 3.654,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za 
  sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 
  2004 r. o pomocy społecznej.
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Uzasadnienie:
W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycz nych i od innych jednostek nieposiadaj ących osobowo ści
prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich poborem dokonano zwiększenia środków o kwotę 1.132.163,00 zł z tytułu podatków
od nieruchomości i podatku leśnego - opodatkowanie gminnego zasobu nieruchomości.

136 864,00 zł            

136 864,00 zł            

75801
RóŜne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego
Subwencje ogólne z budŜetu państwa

98 965,00 zł             

98 965,00 zł              

Razem: 1 371 646,00 zł        

85415

Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 
własnych zadań bieŜących gmin

136 864,00 zł           

Pomoc społeczna 3 654,00 zł               
98 965,00 zł              

75615

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 
innych jednostek nieposiadaj ących osobowo ści 
prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich poborem

Załącznik Nr 1

Rozdział Nazwa

do Uchwały Nr XXX/379/2013
 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Kwota

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 
zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminom ustawami 

3 654,00 zł                

85219 Ośrodki pomocy społecznej 3 654,00 zł                

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

Podatek od nieruchomości
Podatek leśny

1 132 163,00 zł        

1 132 163,00 zł         
1 131 727,00 zł         

436,00 zł                   


