
UCHWAŁA NR XXXII/338/2017
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 9 lutego 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260) Rada Miejska 
w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie
z załącznikiem.

§ 2. Zmiany nie powodują zmian ogólnych budżetu i wyniku finansowego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa, który dokona odpowiednich 
zmian w układzie wykonawczym budżetu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2017.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Czerniawski
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Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział § Zwiększenia

758 -  zł                         

-  zł                         

4810 -  zł                         

801 23 800,00 zł              

20 000,00 zł              

4010 20 000,00 zł              

3 800,00 zł                

4170 3 800,00 zł                

851 5 000,00 zł                

5 000,00 zł                

2820
5 000,00 zł                

4300 -  zł                         

28 800,00 zł              

Uzasadnienie:

W dziale 758 - Różne rozliczenia dokonano zmniejszenia środków o kwotę 23.155,91 zł z rezerwy ogólnej (przeniesienie środków do działu 

801 - Oświata i wychowanie powodujące zwiększenie limitu wynagrodzeń).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza 0,3 %,

- zwiększenia środków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na awans zawodowy nauczycieli,

- zwiększenia środków o kwotę 1.155,91 zł z przeznaczeniem na realizację programu YOUNGSTER PLUS (zmiana w planie finansowym 

  Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie),

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 644,09 zł z organu do planu finansowego Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie z przeznaczeniem na 

  realizację programu YOUNGSTER PLUS.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 5.000,00 zł między paragrafami w ramach Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Borne Sulinowo na rok 2017 tj. z środków zaplanowanych na organizację półkolonii letnich i 

zimowych lub organizacja obozu terapeutycznego dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią (p. 4300) z przeznaczeniem na zadanie: Organizacja 

zimowego obozu sportowego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych (p. 2820). Zmiana spowoduje zwiększenie planu dotacji 

na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku (zadanie: Przeciwdziałanie 

uzależnieniom i patologiom społecznym).

80195

Wynagrodzenia bezosobowe 

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy

Pozostała działalność 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Ochrona zdrowia 

Zakup usług pozostałych 

80101

Rozdział

Razem:

-  zł                           

5 000,00 zł                  

Różne rozliczenia 

Oświata i wychowanie 

Szkoły podstawowe 

28 800,00 zł                

23 155,91 zł                

644,09 zł                     

Zmniejszenia 

Kwota

Nazwa

Wynagrodzenia osobowe pracowników

644,09 zł                     

-  zł                           

-  zł                           

23 155,91 zł                

23 155,91 zł                

644,09 zł                     

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5 000,00 zł                  

5 000,00 zł                  

85154

Załącznik

do Uchwały Nr XXXII/338/2017

 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

z dnia 9 lutego 2017 r.
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