
UCHWAŁA NR III/22/2014
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz.379 i poz. 1072) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz.1646 oraz z 2014 r. poz. 
379 i poz. 911) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok o kwotę 52 231,54zł,
w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich 11,11zł,

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu terytorialnego 18 158,46zł,

- subwencje ogólne 30 078,00zł,

- dochody własne 3 983,97zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok o kwotę 44 971,11zł, w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich 11,11zł,

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego 3 860,00zł,

- dochody własne 41 100,00zł

– zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok o kwotę 7 260,43zł zgodnie 
z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Borne Sulinowo zamyka się :

1) po stronie dochodów 35 692 121,94zł, w tym:

- dochody bieżące 33 044 096,90zł,

- dochody majątkowe 2 648 025,04zł,

- plan finansowy zadań zleconych 4 480 698,48zł,

- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 7 900,00zł;

2) po stronie wydatków 34 434 543,14zł, w tym:

- wydatki bieżące 31 819 326,26zł,

- wydatki majątkowe 2 615 216,88zł,

- plan finansowy zadań zleconych 4 480 698,48zł,

- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 7 900,00zł;

3) inne przychody 464 205,36zł;

4) inne rozchody 1 721 784,16zł. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów zawiera Załącznik Nr 3.
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa, który dokona odpowiednich zmian 
w układzie wykonawczym budżetu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2014.

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Czerniawski
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Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/42g/BKU/14 z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie przyznania Gminie Borne 

  Sulinowo na rok 2014 kwoty 30.078,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Dział §

754

0570

758

2920

801

0970

2310

0970

0970

853

2007

2009

900

2320

Uzasadnienie:

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i  ochrona przeciwpożarowa dokonano zmniejszenia środków o kwotę 

41.100,00 zł z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o łączną kwotę 3.983,97 zł z tytułu odprowadzonego przez szkoły podstawowe wynagrodzenia za

  terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS do organu,

- zmniejszenia środków o kwotę 3.860,00 zł z tytułu dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na 

  terenie Gminy Borne Sulinowo.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 11,11 zł

między paragrafami - dotacja na realizację zadania pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie szczecineckim.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zwiększenia środków o kwotę 18.158,46 zł 

z tytułu refundacji z PUP w Szczecinku wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

-  zł                           

3 983,97 zł                

860,00 zł                   

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 123,97 zł                   -  zł                           

Wpływy z różnych dochodów 123,97 zł                   -  zł                           

3 860,00 zł                  

-  zł                           

-  zł                           

3 860,00 zł                  

3 860,00 zł                  

-  zł                           

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

860,00 zł                   

-  zł                         

-  zł                         

3 000,00 zł                

Wpływy z różnych dochodów

Przedszkola 

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego 

3 000,00 zł                

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich oraz środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz z ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 

płatności w ramach budżetu środków europejskich -  zł                         

Pozostała działalność

11,11 zł                       

Pozostała działalność 11,11 zł                     85395

80104

80195

80114

-  zł                           

-  zł                           

90095

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Pozostała działalność

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego

18 158,46 zł              

18 158,46 zł              

-  zł                           18 158,46 zł              

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr III/22/2014

 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Kwota 

Zmniejszenia

11,11 zł                       11,11 zł                     

Razem: 52 231,54 zł              

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich oraz środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz z ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 

płatności w ramach budżetu środków europejskich 

44 971,11 zł                

Rozdział Nazwa Zwiększenia 

11,11 zł                     -  zł                           

41 100,00 zł                

41 100,00 zł                

41 100,00 zł                -  zł                         

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 

11,11 zł                       

80101

Wpływy z różnych dochodów

Oświata i wychowanie 

Szkoły Podstawowe

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Straż gminna (miejska)

Subwencje ogólne z budżetu państwa

-  zł                           

-  zł                           

75801

Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego

30 078,00 zł              

30 078,00 zł              

30 078,00 zł              

-  zł                         

-  zł                         75416

-  zł                           
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Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział § Zwiększenia

010 123,97 zł                   

123,97 zł                   

2850

123,97 zł                   

600 -  zł                         

-  zł                         

4300 -  zł                         

-  zł                         

4210 -  zł                         

4300 -  zł                         

630 7 800,00 zł                

7 800,00 zł                

2820

-  zł                         

4170 1 700,00 zł                

4300 -  zł                         

6050 6 100,00 zł                

700 17 734,00 zł              

17 734,00 zł              

4260 17 734,00 zł              

710 -  zł                         

-  zł                         

4300 -  zł                         

750 -  zł                         

-  zł                         

4010 -  zł                         

4110 -  zł                         

4120 -  zł                         

4210 -  zł                         

4260 -  zł                         

751

312,46 zł                   

312,46 zł                   

4110 312,46 zł                   

754 -  zł                         

-  zł                         

4010 -  zł                         

4110 -  zł                         

4120 -  zł                         

801 389 031,86 zł            

230 542,85 zł            

3020 167,00 zł                   

4010 227 423,22 zł            

4110 1 984,55 zł                

4120 -  zł                         

4170 265,00 zł                   

4210 -  zł                         

4240 -  zł                         

4260 -  zł                         

4270 -  zł                         

4280 -  zł                         

4300 -  zł                         

4350 -  zł                         

4370

-  zł                         

4410 71,45 zł                     

4430 631,63 zł                   

4440 -  zł                         

4520 -  zł                         

4700

-  zł                         

7 370,62 zł                

3020 474,30 zł                   

4010 6 362,21 zł                

4110 534,11 zł                   

4120 -  zł                         

1 486,02 zł                

-  zł                         

-  zł                          

-  zł                          

Zakup usług pozostałych 

-  zł                          

01030

Rolnictwo i łowiectwo 

Izby rolnicze 

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych 

wpływów z podatku rolnego 

4 500,00 zł                 

12 300,00 zł               

-  zł                          

4 500,00 zł                 Działalność usługowa 

15 312,46 zł               

10 080,71 zł               

116 588,56 zł             

1 700,00 zł                 

4 400,00 zł                 

77 409,37 zł               

-  zł                         

-  zł                          

71035

Zakup energii 

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory 

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, 

powiatowe i wojewódzkie

Składki na ubezpieczenia społeczne

Straż gminna (miejska)

Wynagrodzenia osobowe pracowników 

Administracja publiczna 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

60016

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwo

17 100,00 zł               

70005

80104

Transport i łączność 

Drogi publiczne gminne

Zakup usług pozostałych 

24 000,00 zł               

9 100,00 zł                 

1 900,00 zł                 

75416

Kwota

Zmniejszenia 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr III/22/2014

 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Rozdział Nazwa

75023

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy 

75109

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy 

83 727,23 zł               

-  zł                          

250 312,09 zł             

80101 Szkoły podstawowe

Zakup materiałów i wyposażenia 

Zakup energii 

5 000,00 zł                 

8 786,02 zł                 

63095

-  zł                         

-  zł                          

Działalność usługowa 4 500,00 zł                 

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

9 534,00 zł                 

3 434,00 zł                 

Zakup usług pozostałych 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wynagrodzenia osobowe pracowników 

24 000,00 zł               

13 000,00 zł               

116 588,56 zł             

Oświata i wychowanie 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

Przedszkola 

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników 

Składki na Fundusz Pracy 

Wynagrodzenia bezosobowe 

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii 

Zakup usług remontowych 

Zakup usług zdrowotnych 

Zakup usług dostępu do sieci Internet

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki 

453,58 zł                    

-  zł                          

2 033,49 zł                 

-  zł                          

32 346,17 zł               

26 093,05 zł               

1 748,30 zł                 

1 905,00 zł                 

2 114,23 zł                 

1 566,00 zł                 

319,00 zł                    

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Składki na Fundusz Pracy 

Wynagrodzenia osobowe pracowników 

7 841,16 zł                 

166,84 zł                    

1 341,96 zł                 

Składki na ubezpieczenie społeczne 1 911,00 zł                 

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 797,55 zł                    

6 665,14 zł                 

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 

stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 805,08 zł                    

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 725,00 zł                    

3 484,64 zł                 

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 760,00 zł                    

4 790,98 zł                 

Składki na ubezpieczenie społeczne 1 541,38 zł                 

60014 Drogi publiczne powiatowe 

Zakup usług pozostałych 

4 800,00 zł                 

4 800,00 zł                 

900,00 zł                    

Wynagrodzenia bezosobowe -  zł                          

9 534,00 zł                 

Turystyka 

Pozostała działalność

11 400,00 zł               

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

Zakup materiałów i wyposażenia 

Zakup usług pozostałych 
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2310

1 156,02 zł                

2540

330,00 zł                   

136 299,51 zł            

3020 2 559,56 zł                

4010 123 710,54 zł            

4040 -  zł                         

4110 9 136,66 zł                

4120 -  zł                         

4210 892,75 zł                   

4240 -  zł                         

4260 -  zł                         

4280 -  zł                         

4300 -  zł                         

4350 -  zł                         

4370

-  zł                         

4410 -  zł                         

4430 -  zł                         

5 000,00 zł                

4300 5 000,00 zł                

2 655,01 zł                

3020 -  zł                         

4010 956,23 zł                   

4040 -  zł                         

4110 -  zł                         

4120 -  zł                         

4170 -  zł                         

4210 -  zł                         

4240 87,71 zł                     

4260 907,34 zł                   

4270 -  zł                         

4280 300,00 zł                   

4300 -  zł                         

4350 -  zł                         

4360

-  zł                         

4370

-  zł                         

4410 403,73 zł                   

4430 -  zł                         

4440 -  zł                         

4520 -  zł                         

4700

-  zł                         

2 246,30 zł                

3020 -  zł                         

4010 -  zł                         

4040 -  zł                         

4110 -  zł                         

4120 -  zł                         

4440 2 246,30 zł                

327,66 zł                   

4300 -  zł                         

4410 327,66 zł                   

4700

-  zł                         

692,00 zł                   

4010 -  zł                         

4040 -  zł                         

4110 692,00 zł                   

4120 -  zł                         

2 411,89 zł                

3020 -  zł                         

3030 -  zł                         

4010 -  zł                         

4040 -  zł                         

4110 -  zł                         

4120 -  zł                         

4170 1 150,00 zł                

1 835,00 zł                 

1 689,00 zł                 Wynagrodzenia osobowe pracowników 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 

oświaty

Różne opłaty i składki 

Stołówki szkolne i przedszkolne

80113

Składki na Fundusz Pracy 

-  zł                          

Dowożenie uczniów do szkół 

Zakup usług pozostałych 

-  zł                          

-  zł                          

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 000,00 zł                 

Składki na ubezpieczenie społeczne 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

750,56 zł                    

1 106,28 zł                 

30,12 zł                      

105,00 zł                    

41,00 zł                      

500,00 zł                    

1 314,39 zł                 

1 285,00 zł                 

16,37 zł                      

-  zł                          

44 597,13 zł               

0,38 zł                        

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane 

na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego

80110

Zakup usług pozostałych 

Zakup usług dostępu do sieci Internet

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 

stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 

Gimnazja

Wynagrodzenia osobowe pracowników 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenie społeczne 

Składki na Fundusz Pracy 

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 

Zakup energii 

Zakup usług zdrowotnych 

46 792,41 zł               

20 000,00 zł               

8 464,99 zł                 

3 362,79 zł                 

10 107,77 zł               

-  zł                          

Różne opłaty i składki 237,50 zł                    

Podróże służbowe krajowe

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zakup usług pozostałych 

Podróże służbowe krajowe

3 075,91 zł                 

340,00 zł                    

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 273,59 zł                    

93,61 zł                      

1 195,00 zł                 

Zakup usług zdrowotnych 205,00 zł                    

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 197,73 zł                    

80120

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenie społeczne 

Składki na Fundusz Pracy 

Wynagrodzenia bezosobowe 

5 693,02 zł                 Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 

Zakup energii 

Zakup usług remontowych 

1 105,00 zł                 

10 814,09 zł               

3 562,26 zł                 

2 172,50 zł                 

3 676,05 zł                 

797,66 zł                    

4 830,82 zł                 

1 457,82 zł                 

2 211,83 zł                 

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 550,00 zł                    

1 150,31 zł                 

1 664,45 zł                 

2 443,06 zł                 

Zakup usług pozostałych 678,00 zł                    

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 

stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 

Podróże służbowe krajowe

Zakup usług dostępu do sieci Internet

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 

ruchomej publicznej sieci telefonicznej 636,59 zł                    

31 064,14 zł               

159,97 zł                    

24 175,76 zł               

1 765,15 zł                 

Licea ogólnokształcące

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenie społeczne 

Składki na Fundusz Pracy 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -  zł                          

80195 Pozostała działalność 

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników 

31 379,11 zł               

80148

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenie społeczne 

Składki na Fundusz Pracy 

Wynagrodzenia osobowe pracowników 

4 150,00 zł                 

1 301,81 zł                 

356,11 zł                    

547,00 zł                    

858,13 zł                    

1 900,00 zł                 

1 540,91 zł                 

4 111,82 zł                 

851,44 zł                    

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 
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4210 -  zł                         

4260 -  zł                         

4270 -  zł                         

4280 -  zł                         

4300 -  zł                         

4360

16,21 zł                     

4410 -  zł                         

4440 1 245,68 zł                

851 -  zł                         

-  zł                         

2820

-  zł                         

852 30 205,21 zł              

25 204,26 zł              

3110 -  zł                         

4110 25 204,26 zł              

3 348,95 zł                

4110 1 245,69 zł                

4170 2 103,26 zł                

1 652,00 zł                

3110 1 652,00 zł                

4210 -  zł                         

4300 -  zł                         

853 5 546,00 zł                

5 546,00 zł                

3117 -  zł                         

3119 -  zł                         

4017 5 240,17 zł                

4019 305,83 zł                   

4307 -  zł                         

4309 -  zł                         

854 7 307,38 zł                

7 307,38 zł                

3020 -  zł                         

4010 7 160,08 zł                

4040 -  zł                         

4110 -  zł                         

4120 147,30 zł                   

4440 -  zł                         

-  zł                         

3240 -  zł                         

900 38 239,17 zł              

38 239,17 zł              

4010 35 363,89 zł              

4110 2 875,28 zł                

496 300,05 zł            

Uzasadnienie:

W dziale 010 - Rolnictwo dokonano zwiększenia środków o kwotę 123,97 zł z przeznaczeniem na wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych 

2 % wpływów z podatku rolnego.

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 4.800,00 zł zaplanowanych na utrzymanie dróg powiatowych - wkład gminy,

- zmniejszenia środków o kwotę 3.500,00 zł zaplanowanych na odśnieżanie jezdni i chodników,

- zmniejszenia środków o kwotę 7.900,00 zł zaplanowanych na odśnieżanie dróg na terenie gminy,

- zmniejszenia środków o kwotę 900,00 zł zaplanowanych na utrzymanie i remonty odwodnienia dróg.

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 3.434,00 zł zaplanowanych na małe granty,

- zmniejszenia środków o kwotę 1.700,00 zł zaplanowanych na wynajem kabiny sanitarnej na okres letni - teren gminy,

- zmniejszenia środków o kwotę 4.400,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych,

- zwiększenia środków o kwotę 1.700,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe - projekt "Nasze małe arboretum",

- zwiększenia środków o kwotę 6.100,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Wkład gminy do pozyskania środków unijnych.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano zwiększenia środków o kwotę 17.734,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii 

cieplnej, elektrycznej i wody do mieszkań komunalnych i socjalnych. 

W dziale 710 - Działalność usługowa dokonano zmniejszenia środków o łączną kwotę 4.500,00 zł zaplanowanych na administrację 

cmentarzami komunalnymi na terenie gminy (3.500,00 zł) i na utrzymanie cmentarza radzieckiego w Bornem Sulinowie (1.000,00 zł).

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 82.409,37 zł z środków zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników (przeniesienie do działu 801),

- zmniejszenia środków o kwotę 20.393,17 zł z środków zaplanowanych na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie do działu 751 i 900),

- zmniejszenia środków o kwotę 5.000,00 zł z środków zaplanowanych na zakup papieru,

- zmniejszenia środków o kwotę 2.286,02 zł z środków zaplanowanych na energię elektryczną,

- zmniejszenia środków o kwotę 6.500,00 zł z środków zaplanowanych na energię cieplną. 

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dokonano zwiększenia 

środków o kwotę 312,46 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń - obsługa informatyczna wyborów 

samorządowych - środki własne gminy. 

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zmniejszenia środków o kwotę 24.000,00 zł 

Świadczenia społeczne

5 546,00 zł                 

Pomoc społeczna 30 205,21 zł               

2 835,00 zł                 

Wynagrodzenia osobowe pracowników -  zł                          

Świadczenia społeczne

Świadczenia społeczne

Wynagrodzenia osobowe pracowników 

Wynagrodzenia osobowe pracowników 

85295

Składki na ubezpieczenia społeczne 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Składki na ubezpieczenia społeczne 

Wynagrodzenia bezosobowe

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego

Świadczenia społeczne

85228

-  zł                          

90095

Składki na ubezpieczenia społeczne 

Pozostała działalność

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

30 455,50 zł               Edukacyjna opieka wychowawcza

489 039,62 zł             Razem:

Pozostała działalność

Zakup materiałów i wyposażenia 

Zakup usług pozostałych 

-  zł                          

0,09 zł                        

25 204,26 zł               

-  zł                          

-  zł                          

-  zł                          

-  zł                         

23 455,50 zł               

5 000,95 zł                 

1 037,03 zł                 

-  zł                          

Zakup usług pozostałych 

1 869,00 zł                 

3 131,95 zł                 

85401 Świetlice szkolne 

85395 Pozostała działalność

Zakup usług pozostałych 

25 204,26 zł               

-  zł                          

85212

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

5 546,00 zł                 

165,00 zł                    

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii 

Zakup usług remontowych 

Zakup usług zdrowotnych 

Zakup usług pozostałych

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 

ruchomej publicznej sieci telefonicznej 

Podróże służbowe krajowe

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

11 864,51 zł               

1 873,51 zł                 

3 000,00 zł                 

100,00 zł                    

3 828,04 zł                 

-  zł                          

600,00 zł                    

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenie społeczne 

Składki na Fundusz Pracy 

16 215,16 zł               

287,28 zł                    

5 320,28 zł                 

595,66 zł                    

-  zł                          

2 405,17 zł                 

140,83 zł                    

-  zł                          

-  zł                          

85195

Ochrona zdrowia 

Pozostała działalność

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

798,26 zł                    

798,26 zł                    

798,26 zł                    

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Stypendia dla uczniów

7 000,00 zł                 

7 000,00 zł                 
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zaplanowanych na wynagrodzenia pracowników Straży Miejskiej i pochodne od nich.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujące zmiany:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 8.396,77 zł między paragrafami na podstawie pisma Publicznego Gimnazjum w Silnowie 

  Nr PG/36/2014 z dnia 10 grudnia 2014 roku,

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 18.789,00 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem 

  Sulinowie Nr SP 3014-12/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku,

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 110.551,95 zł oraz zwiększenia środków o kwotę 11.941,36 zł na podstawie pisma Zespołu 

  Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS 3010-10/2014 z dnia 10 grudnia 2014 roku,

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 42.486,22 zł oraz zmniejszenia środków o kwotę 6.666,02 zł na podstawie pisma Szkoły 

  Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-14/2014 z dnia 16 grudnia 2014 roku,

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 20.611,00 zł oraz zwiększenia środków o kwotę 9.548,00 zł na podstawie pisma Szkoły 

  Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP.3014-18/2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku,

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 16.362,13 zł między rozdziałami i paragrafami oraz zwiększenia środków o kwotę 344,01 zł na 

  podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ 3010/29/14 z dnia 19 grudnia 2014 roku,

- zwiększenia środków o kwotę 980,77 zł na podstawie pism Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-14/2014 z dnia 

  16 grudnia 2014 roku i Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3014-05/2014 z dnia 20 września 2014 roku,

- zwiększenia środków o kwotę 8.897,26 zł na podstawie pisma Publicznego Gimnazjum w Silnowie Nr PG/38/2014 z dnia 19

  grudnia 2014 roku,

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 20.000,00 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pism Zespołu Szkół w Łubowie 

  Nr ZSŁ 3010/18/14 z dnia 18 września 2014 roku i Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS/3010-09/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku,

- zwiększenia  środków o kwotę 27.376,00 zł na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ 3010/18/14 z dnia 18 września 

  2014 roku, 

- zwiększenia środków o kwotę 85.111,37 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3014-05/2014 z

  dnia 20 września 2014 roku,

- zwiększenia środków o kwotę 330,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli,

- zwiększenia środków o kwotę 1.156,02 zł z przeznaczeniem na uczęszczanie dzieci do przedszkoli na terenie innej gminy,

- zwiększenia środków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół przez przewoźnika,

- zwiększenia środków o kwotę 1.150,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe - Youngster,

- zmniejszenia środków o kwotę 1.099,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu Nr SP.3010-22.2014r. z dnia 22 

  grudnia 2014 roku,

- zmniejszenia środków o kwotę 3.850,00 zł zaplanowanych na fundusz zdrowotny nauczycieli,

- zmniejszenia środków o łączną kwotę 1.500,00 zł zaplanowanych na awans zawodowy nauczycieli (p. 3030 - 1.000,00 zł i p. 4170 - 500,00 zł).

W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano zmniejszenia środków o kwotę 798,26 zł zaplanowanych na dotacje dla organizacji 

pozarządowych.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 30.205,21 zł między rozdziałami i paragrafami na 

podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK3011.11/2014.DN z dnia 19 grudnia 2014 roku.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 5.546,00 zł między 

paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK-3011.6/2014/IW/POKL z dnia 

19 grudnia 2014 roku - realizacja projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w Powiecie Szczecineckim.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 11.941,36 zł na podstawie pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS 3010-10/2014 z dnia 10 

  grudnia 2014 roku (przeniesienie do działu 801),

- zmniejszenia środków o kwotę 9.548,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie  Nr SP.3014-18/2014 z dnia 18  

  grudnia 2014 roku (przeniesienie do działu 801),

- zmniejszenia środków o kwotę 7.000,00 zł zaplanowanych na wkład własny - wypłata stypendiów socjalnych,

- zwiększenia środków o kwotę 6.666,02 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-14/2014 z dnia 

  16 grudnia 2014 roku (przeniesienie z działu 801),

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 638,93 zł oraz zmniejszenia środków o kwotę 980,77 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej 

  w Juchowie Nr SP.3014-14/2014 z dnia 16 grudnia 2014 roku,

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 2,43 zł między paragrafami oraz zmniejszenia środków o kwotę 344,01 zł na podstawie pisma 

  Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ 3010/29/14 z dnia 19 grudnia 2014 roku.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zwiększenia środków o łączną kwotę 38.239,17 zł 

z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i staży, w tym 18.158,46 zł 

środki z powiatu i 20.080,71 zł środki gminy.
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01 Przychody Kwota 02 Rozchody Kwota

1. Dochody 35 692 121,94 zł    1. Wydatki 34 434 543,14 zł   

2. Pożyczki 464 205,36 zł          2. Spłaty kredytów 586 888,53 zł        

3. Spłaty pożyczek 1 134 895,63 zł     

Ogółem przychody 36 156 327,30 zł    Ogółem rozchody 36 156 327,30 zł   

Budżet Miasta i Gminy Borne Sulinowo

na 2014 rok

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr III/22/2014

Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Przychody i Rozchody Bilansujące
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