
UCHWAŁA NR VI/81/2019
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. 
poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354 i poz. 2500) 
Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok o kwotę 153 046,45zł 
w tym:

- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości 550,00zł,

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości 6 622,40zł,

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 
budżetowej 2,05zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 423,00zł,

- dochody ze sprzedaży mienia 7 300,00zł

- dochody własne 136 149,00zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok o kwotę 40 273,00zł, w tym:

- subwencje ogólne 13 081,00zł,

- dochody ze sprzedaży mienia 3 000,00zł,

- dochody własne 24 192,00zł

–  zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok o kwotę 112 773,45zł zgodnie 
z Załącznikiem Nr 2.

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

1) po stronie dochodów 48 911 719,71zł, w tym:

- dochody bieżące  43 594 989,71zł,

- dochody majątkowe 5 316 730,00zł,

- plan finansowy zadań zleconych 9 985 095,46zł,

- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 8 000,00zł;

2) po stronie wydatków 46 578 387,71zł, w tym:

- wydatki bieżące 40 123 442,71zł,

- wydatki majątkowe 6 454 945,00zł,

- plan finansowy zadań zleconych 9 985 095,46zł,

- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 8 000,00zł;

3) przychody 1 000 000,00zł,;

4) rozchody 3 333 332,00zł. 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 2019.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Gorgol
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Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie przekazania informacji o wynikających z 

  ustawy budżetowej na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz.U. z dnia 1 lutego 2019 r. poz. 198) rocznych kwotach poszcze-

  gólnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie 

  o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 13.081,00 zł,

- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.11.6.2019.AK z dnia 19 marca 2019 r.

  w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 2.423,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za 

  sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,

  rez. cel. b.p. poz. 25, działanie 13.1.2.1.W.

Dział § Zwiększenia

020 -  zł                      

-  zł                      

0870 -  zł                      

750 800,00 zł                

800,00 zł                

0870 800,00 zł                

756

121 651,00 zł         

20,00 zł                  

0910

20,00 zł                  

97 539,00 zł           

0310 97 539,00 zł           

0330 -  zł                      

1 992,00 zł             

0340 1 992,00 zł             

22 100,00 zł           

0460 19 100,00 zł           

0690 3 000,00 zł             

758 -  zł                      

-  zł                      

2920 -  zł                      

801 3 502,05 zł             

3 500,00 zł             

0870 3 500,00 zł             

2,05 zł                    

2400 2,05 zł                    

852               5 523,00 zł 

              2 423,00 zł 

2010

              2 423,00 zł 

              3 100,00 zł 

2910

              3 100,00 zł 

854               1 500,00 zł 

              1 500,00 zł 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr VI/81/2019

 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

z dnia 27 marca 2019 r.

Kwota

Rozdział Nazwa Zmniejszenia

Oświata i wychowanie -  zł                        

80195 Pozostała działalność -  zł                        

80101 Szkoły podstawowe

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych -  zł                        

Pomoc społeczna -  zł                        

85295 Pozostała działalność -  zł                        

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 

naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 

pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

-  zł                        

75023

Administracja publiczna

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

-  zł                        

-  zł                        

-  zł                        

24 192,00 zł              

-  zł                        

-  zł                        

Wpływy z różnych opłat -  zł                        

-  zł                        

75618

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 

innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 

oraz wydatki związane z ich poborem 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 

-  zł                        

-  zł                        

85415

Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 

-  zł                        

-  zł                        

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat

-  zł                        

-  zł                        

75801

Różne rozliczenia 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego

Subwencja ogólne z budżetu państwa

13 081,00 zł              

13 081,00 zł              

13 081,00 zł              

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 

czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 

osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Wpływy z podatku od nieruchomości 

24 192,00 zł              

-  zł                        

-  zł                        

02001

3 000,00 zł                

3 000,00 zł                

3 000,00 zł                

Leśnictwo

Gospodarka leśna

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Wpływy z podatku leśnego 24 192,00 zł              

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 

spadków i darowizn, podatku od czynności 

cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 

fizycznych 

Wpływy z podatku od środków transportowych 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

-  zł                        

-  zł                        
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0900

                 500,00 zł 

2910

              1 000,00 zł 

855             16 210,00 zł 

            14 498,00 zł 

2360

            14 498,00 zł 

              1 550,00 zł 

0900

                   50,00 zł 

2910

              1 500,00 zł 

                 162,00 zł 

2910

                 162,00 zł 

900               3 000,00 zł 

              3 000,00 zł 

0870               3 000,00 zł 

926                  860,40 zł 

                 860,40 zł 

2910

                 860,40 zł 

          153 046,45 zł 

Uzasadnienie:

W dziale 020 - Leśnictwo dokonano zmniejszenia środków o kwotę 3.000,00 zł z tytułu sprzedaży drewna z działem gminnych

(przeniesienie do działu 900) zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie. 

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano zwiększenia środków o kwotę 800,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży 

składników majątkowych tj. samochodu używanego przez brygadę remontową (oddanie na złom).

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 

oraz wydatki związane z ich poborem dokonano następujących zmian: 

- zmniejszenia środków o kwotę 24.192,00 zł z tytułu podatku leśnego od osób prawnych,

- zwiększenia środków o kwotę 20,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie podatku od działalności gospodarczej

  osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe),

- zwiększenia środków o kwotę 97.539,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,

- zwiększenia środków o kwotę 1.992,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych,

- zwiększenia środków o kwotę 19.100,00 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej (W miesiącu styczniu 2019 roku 

  na konto gminy wpłynęła kwota w wysokości 48.100,00 zł tytułem opłaty eksploatacyjnej za II półrocze 2018 roku. Plan 

  na 2019 rok stanowi kwotę w wysokości 54.000,00 zł. Przewidywany wpływ za I półrocze 2019 roku to 25.000,00 zł.),

- zwiększenia środków o kwotę 3.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat tj. opłat za ślub poza lokalem USC.

W dziale 801 - Oświata dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 3.500,00 zł tytułem wpływów ze sprzedaży składników majątkowych tj. sprzedaż autobusu 

  używanego przez Publiczne Gimnazjum w Silnowie,

- zwiększenia środków o kwotę 2,05 zł z tytułu zwrotu przez Liceum Ogólnokształcące w Bornem Sulinowie środków pozostałych

  na koniec 2018 roku na wydzielonym rachunku jednostki.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano zwiększenia środków o kwotę 3.100,00 zł z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych

-  zł                        

85506

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 

naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 

pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

-  zł                        

Razem: 40 273,00 zł              

Kultura fizyczna -  zł                        

92695 Pozostała działalność

Rodzina

Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych 

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 

naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 

pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

-  zł                        

-  zł                        

-  zł                        

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności 

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 

wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 

w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 

nadmiernej wysokości

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 

naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 

pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

-  zł                        

-  zł                        

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 

realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych ustawami

-  zł                        

-  zł                        

90004

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

-  zł                        

-  zł                        

-  zł                        

85504 Wspieranie rodziny

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 

naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 

pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

-  zł                        

-  zł                        

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności 

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 

wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 

w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 

nadmiernej wysokości -  zł                        
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w 2018 roku przez organizację posiadającą status OPP i koło terenowe.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano zwiększenia środków o łączną kwotę 1.500,00 zł z tytułu zwrotu 

stypendiów socjalnych pobranych w latach ubiegłych, w tym należność główna - 1.000,00 zł i odsetki - 500,00 zł (dochód

budżetu państwa).

W dziale 855 - Rodzina dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 162,00 zł z tytułu zwrotu dotacji za 2018 rok dokonany przez klub dziecięcy,

- zwiększenia środków o łączną kwotę 1.550,00 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu

  "Dobry Start" w roku 2018, w tym należność główna 1.500,00 zł i odsetki 50,00 zł (dochód budżetu państwa),

- zwiększenia środków o kwotę 14.498,00 zł z tytułu dochodów gminy od zwrotów przez dłużników alimentacyjnych 

  świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zwiększenia środków o kwotę 3.000,00 zł z tytułu 

wpływów ze sprzedaży drewna pozyskiwanego z wycinki drzew na terenach gminnych innych niż lasy, w tym z terenów zieleni

w pasach drogowych, parków, zieleńców, pozostałych terenów zieleni (przeniesienie z działu 020) zgodnie z obowiązującą 

klasyfikacją budżetową w tym zakresie. 

W dziale 926 - Kultura fizyczna dokonano zwiększenia środków o kwotę 860,40 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2018 

roku dotacji przez organizację sportową.
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Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział § Zwiększenia

600 27 200,00 zł              

27 200,00 zł              

4210 20 000,00 zł              

4300 -  zł                         

6050 7 200,00 zł                

630 51 000,00 zł              

51 000,00 zł              

6050 51 000,00 zł              

700 8 799,00 zł                

8 799,00 zł                

4300 -  zł                         

4480 -  zł                         

4590 8 799,00 zł                

-  zł                         

6050 -  zł                         

750 1 320,72 zł                

1 320,72 zł                

4010 -  zł                         

4040 1 320,72 zł                

-  zł                         

4210 -  zł                         

754 2 027,00 zł                

2 027,00 zł                

4480 2 027,00 zł                

801 17 357,45 zł              

17 357,45 zł              

4701

17 357,45 zł              

852 39 423,00 zł              

39 423,00 zł              

4010 2 423,00 zł                

6060 37 000,00 zł              

-  zł                         

4010 -  zł                         

4110 -  zł                         

4120

-  zł                         

4170 -  zł                         

4210 -  zł                         

854 2 180,00 zł                

1 500,00 zł                

2910

1 000,00 zł                

4560

500,00 zł                   

680,00 zł                   

3240 680,00 zł                   

855 1 685,33 zł                

135,33 zł                   

2910

135,33 zł                   

1 550,00 zł                

2910

1 500,00 zł                

4560

50,00 zł                     

Zmniejszenia

80120

Oświata i wychowanie

Licea ogólnokształcące 

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr VI/81/2019

 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

z dnia 27 marca 2019 r.

Kwota

Rozdział Nazwa

-  zł                            

-  zł                            

-  zł                            

680,00 zł                      

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ochotnicze straże pożarne 
Podatek od nieruchomości 

4 820,72 zł                   

85415

Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 

Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 

przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 

których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 

nadmiernej wysokości

-  zł                            

75095

Administracja publiczna

Pozostała działalność

Zakup materiałów i wyposażenia 

3 500,00 zł                   

-  zł                            

-  zł                            

Rodzina 

85219

-  zł                            

-  zł                            
75412

Wynagrodzenia bezosobowe

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 

przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 

których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 

nadmiernej wysokości

85295

Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 

Pozostała działalność

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych

Karta Dużej Rodziny 

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 

przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 

których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 

nadmiernej wysokości

85504

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

-  zł                            

1 320,72 zł                   

-  zł                            

Zakup materiałów i wyposażenia 

20 510,00 zł                 

-  zł                            

-  zł                            

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

Zakup usług pozostałych 

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 

51 135,33 zł                 

20 510,00 zł                 

8 732,00 zł                   

1 890,00 zł                   

75023 1 320,72 zł                   

-  zł                            

-  zł                            

85503

Pomoc społeczna

-  zł                            

59 028,00 zł                 

9 028,00 zł                   

8 799,00 zł                   

-  zł                            

280,00 zł                      

1 008,00 zł                   

8 600,00 zł                   

-  zł                            

3 500,00 zł                   

Drogi publiczne gminne

Zakup usług pozostałych 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Stypendia dla uczniów

680,00 zł                      

680,00 zł                      

Podatek od nieruchomości 229,00 zł                      

27 200,00 zł                 

27 200,00 zł                 

27 200,00 zł                 

Zakup materiałów i wyposażenia -  zł                            

60016

Transport i łączność 

63095

Turystyka 

Pozostała działalność 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

85416

-  zł                            

-  zł                            

-  zł                            

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 

przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 

których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 

nadmiernej wysokości

Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 

przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 

których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 

nadmiernej wysokości

Wspieranie rodziny -  zł                            

50 000,00 zł                 

50 000,00 zł                 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -  zł                            

70095 Pozostała działalność 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

70005

Wynagrodzenia osobowe pracowników -  zł                            
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-  zł                         

4330

-  zł                         

900 80 000,00 zł              

50 000,00 zł              

6050 50 000,00 zł              

30 000,00 zł              

4430 -  zł                         

6050 30 000,00 zł              

921 103 155,00 zł            

65 655,00 zł              

2480 65 655,00 zł              

2 500,00 zł                

2480 2 500,00 zł                

35 000,00 zł              

4300 35 000,00 zł              

-  zł                         

2720

-  zł                         

926 -  zł                         

-  zł                         

6050 -  zł                         

334 147,50 zł            

Uzasadnienie:

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 20.000,00 zł z środków zaplanowanych na odśnieżanie jezdni i chodników - 10.000,00 zł 

  i na odśnieżanie dróg na terenie gminy - 10.000,00 zł z przeznaczeniem na oznakowanie poziome i pionowe dróg i ulic,

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 7.200,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na odśnieżanie dróg na terenie gminy

  (p. 4300) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne kontynuowane ujęte w WPI pn. Remont i przebudowa dróg gminnych: Przebudowa 

  drogi w miejscowości Silnowo (p. 6050).

W dziale 630- Turystyka dokonano zwiększenia środków o kwotę 51.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. 

Utworzenie kąpieliska miejskiego przy plaży  Marina w Bornem Sulinowie (przeniesienie z działu 855).

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- przeniesienia wydatków (+, -) w kwocie 8.799,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wykonanie prac związanych 

  z przygotowaniem działek do sprzedaży i dzierżawy z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowania za nieruchomość na rzecz osoby fizycznej,

- zmniejszenia środków o kwotę 229,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości Gminy Borne Sulinowo (od 2019 roku gmina jest ustawowo

  zwolniona z samoopodatkowania z tytułu podatku od nieruchomości),

- zmniejszenia środków o kwotę 50.000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne kontynuowane ujęte w WPI pn. Remont obiektów

  komunalnych na terenie gminy Borne Sulinowo (przeniesienie do działu 900).

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 3.500,00 zł zaplanowanych na wydatki reprezentacyjne,

- przeniesienia wydatków (+, -) w kwocie 1.320,72 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe 

  pracowników z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 106,00 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości odprowadzany przez OSP w Łubowie,

- zwiększenia środków o kwotę 1.921,00 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości odprowadzany przez OSP Borne Sulinowo.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano zwiększenia środków o kwotę 17.357,45 zł na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego 

w Bornem Sulinowie Nr LO 3010/02/2019 z dnia 25 lutego 2019 roku z przeznaczeniem na realizację projektu "Szkoła z przyszłością" w 

ramach umowy POWERSE-2018-1-PL01-KA101-048242.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kowtę 2.423,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie MGOPS w 

  Bornem Sulinowie),

- zwiększenia środków o kwotę 37.000,00 zł na podstawie pisma MGOPS w Bornem Sulinowie Nr MGOPS.3101.2.2019 MS z dnia 6 lutego

  2019 roku z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego na potrzeby Ośrodka (nowe zadanie inwestycyjne),

- zmniejszenia środków o łączną kwotę 20.510,00 zł zaplanowanych na utrzymanie Klubu Senior + w Bornem Sulinowie (środki własne 

  gminy).

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano zwiększenia środków o łączną kwotę 1.500,00 zł z tytułu zwrotów stypendiów 

socjalnych pobranych w latach ubiegłych, w tym należność główna 1.000,00 zł i odsetki 500,00 zł oraz przeniesienie wydatków (+, -) w kwocie 

680,00 zł z budżetu Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie do budżetu organu - środki przeznaczone na stypendia motywacyjne. 

W dziale 855 - Rodzina dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 51.135,33 zł zaplanowanych na wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej,

- zwiększenia środków o kwotę 135,33 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji za 2018 rok w związku z realizacją zadania pn. Karta Dużej 

  Rodziny,

- zwiększenia środków o łączną kwotę 1.550,00 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu

  "Dobry Start" w roku 2018, w tym należność główna 1.500,00 zł i odsetki 50,00 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 8.000,00 zł zaplanowanych na opłaty za korzystanie ze środowiska - wody opadowe, 

- zwiększenia środków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne kontynuowane ujęte w WPI pn. Budowa sieci 

  oświetleniowych na terenie miasta i gminy (przeniesienie z działu 700),

- zwiększenia środków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne kontynuowane ujęte w WPI pn. Modernizacja 

  sieci deszczowych w Bornem Sulinowie: Budowa sieci deszczowej przy ulicy Lipowej w Bornem Sulinowie. 

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano następujących zmian:

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

92105

Razem: 221 374,05 zł               

20 000,00 zł                 

-  zł                            

-  zł                            

Biblioteki

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

-  zł                            

-  zł                            

85508

92116

Rodziny zastępcze

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 

jednostek samorządu terytorialnego

51 135,33 zł                 

51 135,33 zł                 

20 000,00 zł                 

92120

92195 Pozostała działalność 20 000,00 zł                 

90095

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Pozostała działalność 

90015

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

8 000,00 zł                   

8 000,00 zł                   

8 000,00 zł                   

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 

Zakup usług pozostałych 

-  zł                            

-  zł                            

Różne opłaty i składki 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

30 000,00 zł                 

30 000,00 zł                 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -  zł                            

92695

Kultura fizyczna 

Pozostała działalność

-  zł                            

-  zł                            

30 000,00 zł                 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac 

remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane 

jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 
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- zmniejszenia środków o kwotę 20.000,00 zł zaplanowanych na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac

  remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,

- zwiększenia środków o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie gminnej ewidencji zabytków i gminnego programu 

  opieki nad zabytkami,

- zwiększenia środków o kwotę 65.655,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla CKiR w Bornem Sulinowie, w tym na 

  podatek od nieruchomości - 64.655,00 zł i na organizację Miejskich Obchodów Dnia Kobiet - 1.000,00 zł,

- zwiększenia środków o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla MBP w Bornem Sulinowie z przeznaczeniem na 

  organizację Filmowego Lata Plenerowego.

W dziale 926 - Kultura fizyczna dokonano zmniejszenia środków o kwotę 30.000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne kontynuowane

pn. Modernizacja stadionu przy ul. Sportowej w Bornem Sulinowie. 
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01 Przychody Kwota 02 Rozchody Kwota

1. Dochody 48 911 719,71 zł     1. Wydatki 46 578 387,71 zł   

2. Pożyczki 500 000,00 zł          2. Spłaty kredytów 2 794 716,00 zł     

3. Nadwyżka budżetowa 500 000,00 zł          3. Spłaty pożyczek 538 616,00 zł        

Ogółem przychody 49 911 719,71 zł     Ogółem rozchody 49 911 719,71 zł   

Budżet Miasta i Gminy Borne Sulinowo

na 2019 rok

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr VI/81/2019

Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie

z dnia 27 marca 2019 r.

Przychody i Rozchody Bilansujące
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