
Dokonuje się zmian w wydatkach budŜetowych:

Dział § Zwiększenia
400

98 965,00 zł             
98 965,00 zł             

4300 98 965,00 zł             
600 16 000,00 zł             

16 000,00 zł             
6050 16 000,00 zł             

700 1 132 163,00 zł        
1 132 163,00 zł        

4480 1 131 727,00 zł        
4500

436,00 zł                   
750 -  zł                         

-  zł                         
4300 -  zł                         

801 3 754,03 zł               
688,36 zł                   

4010 688,36 zł                   
4040 -  zł                         

65,67 zł                     
4040 65,67 zł                     

3 000,00 zł               
4110 -  zł                         
4210 3 000,00 zł               

852 3 654,00 zł               
3 654,00 zł               

3110 3 600,00 zł               
4210 44,59 zł                     
4580 9,41 zł                       

854 136 892,22 zł           
28,22 zł                     

4040 28,22 zł                     
136 864,00 zł           

3240 136 864,00 zł           
921 36 562,00 zł             

36 562,00 zł             
2800

36 562,00 zł             
1 427 990,25 zł        

Uzasadnienie:
W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi ę elektryczn ą, gaz i wod ę dokonano zwiększenia środków o kwotę 
98.965,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do ścieków i opróŜnianie zbiornika bezodpływowego.
W dziale 600 - Transport i ł ączność dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 16.000,00 zł między zadaniami inwestycyjnymi 
tj. z środków zaplanowanych na remont i przebudowę dróg gminnych z przeznaczeniem na budowę i remont chodników, placów 
i miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo.
W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano zwiększenia środków o kwotę 1.132.163,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę 
podatku od nieruchomości i podatku leśnego - opodatkowanie gminnego zasobu nieruchomości.
W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano zmniejszenia środków o kwotę 36.562,00 zł zaplanowanych na obchody 20-lecia
miasta Borne Sulinowo.
W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 754,03 zł i zmniejszenia środków o kwotę 28,22 zł na podstawie pisma Publicznej
  Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-1/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 3.000,00 zł między paragrafami na podstawie pisma Publicznego Gimnazjum w Silnowie 
  Nr PG/09/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 roku.
W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano zwiększenia środków o kwotę 3.654,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.
W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano zwiększenia środków o kwotę 136.864,00 zł na podstawie pisma 
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Ponadto dokonano zwiększenia środków o kwotę 28,22 zł na podstawie 
pisma Publicznej Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-1/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 roku. 
W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zwiększenia środków o kwotę 36.562,00 zł z przeznaczeniem 
na dotację celową dla Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie z przeznaczeniem na obchody 20-lecia miasta Borne Sulinowo. 

Zakup usług pozostałych 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-  zł                          
-  zł                          
-  zł                          

40002

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi ę elektryczn ą, gaz i 
wodę 
Dostarczanie wody

85401

Składki na ubezpieczenia społeczne

Pozostałe podatki na rzecz budŜetów jednostek samorządu 
terytorialnego 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 

-  zł                          

-  zł                          
-  zł                          

-  zł                          

Szkoły podstawowe80101
Oświata i wychowanie 

Pomoc społeczna -  zł                          
Zakup materiałów i wyposaŜenia 

3 000,00 zł                 

56 344,25 zł              

782,25 zł                    

-  zł                          
-  zł                          

-  zł                          

-  zł                          
-  zł                          
-  zł                          

Razem:

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX/379/2013

 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Kwota
Zmniejszenia Rozdział Nazwa

75075
Administracja publiczna 
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Zakup usług pozostałych 36 562,00 zł              

782,25 zł                    

Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów

-  zł                          

-  zł                          

Świetlice szkolne
Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-  zł                          

Gimnazja

-  zł                          

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

80110 3 000,00 zł                 

80103

92105
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostałe zadania w zakresie kultury 
Dotacja celowa z budŜetu dla pozostałych jednostek zaliczanych 
do sektora finansów publicznych 

Stypendia dla uczniów

-  zł                          

Pozostałe odsetki 
Zakup materiałów i wyposaŜenia -  zł                          

85415

-  zł                          

Świadczenia społeczne -  zł                          
-  zł                          85219 Ośrodki pomocy społecznej 

3 782,25 zł                

36 562,00 zł              
36 562,00 zł              

Drogi publiczne gminne 
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 

Podatek od nieruchomości 
70005

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

16 000,00 zł              
16 000,00 zł              
16 000,00 zł              

Wynagrodzenia osobowe pracowników -  zł                          

60016
Transport i ł ączność


