
UCHWAŁA NR XIII/165/2019
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 30 października 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, 1309, 1571 i 1815) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(D. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok o kwotę 1 280 643,03 zł w tym:
- 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 
297 295,16 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 
związków powiatowo-gminnych) 50 190,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia 
wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 773 750,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej 
opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 
534,00 zł,

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 
148 651,89zł,

- dochody własne 10 221,98 zł.
2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok o kwotę 20 114,00 zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 
związków powiatowo-gminnych) 18 592,00 zł,

- 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 
1 522,00 zł

– zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok o kwotę 1 260 529,03 zł zgodnie 

z Załącznikiem Nr 2.
§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Borne Sulinowo zamyka się :

1) po stronie dochodów 50 853 820,22 zł, w tym:
- dochody bieżące 45 621 196,58 zł,
- dochody majątkowe 5 232 623,64 zł,
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- plan finansowy zadań zleconych 11 475 757,20 zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 8 000,00 zł;

2) po stronie wydatków 49 853 820,22 zł, w tym:
- wydatki bieżące 42 115 825,78 zł,
- wydatki majątkowe 7 737 994,44 zł,
- plan finansowy zadań zleconych 11 475 757,20 zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 8 000,00 zł;

3) przychody 2 333 332,00 zł;
4) rozchody 3 333 332,00 zł. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów zawiera Załącznik Nr 3.

§ 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 Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.101.3.2019.EM z dnia 2 października 2019 r. w sprawie dokonania

  zmian w planie dotacji celowych dla Gminy, w tym:

  - przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, działanie 13.1.2.1.W, zmniejszenie o kwotę 18.592,00 zł,

  - przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca

    2004 r. o pomocy społecznej, działanie 13.1.2.1.W, zwiększenie o kwotę 50.190,00 zł,

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

    zmniejszenie o kwotę 1.522,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.99.15.2019.MR z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zwiększenia

  Gminie dotacji celowej o kwotę 773.750,00 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o

  pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.), działanie 13.4.1.5.W,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.1.27.2019.EM z dnia 4 października 2019 r. w sprawie zwiększenia 

  Gminie dotacji celowej o kwotę 1.827,18 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energety-

  cznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w 

  wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo

  energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.), rez. cel. b.p. poz. 24, działanie 13.1.2.1.W,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.65.33.2019.EM z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zwiększenia

  Gminie dotacji celowej o kwotę 289.158,98 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie 

  oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania

  w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa zachodniopomorskiego w II terminie 

  płatniczym 2019 r., rez. cel. b.p. poz. 7, działanie 21.5.4.3.W,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.96.2019.NK z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zwiększenia 

  Gminie dotacji celowej o kwotę 534,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyj-

  nych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - "Wyprawka szkolna", rez. cel. b.p. poz. 26,

  działanie 3.1.5.3.W,

- umowy finansowej dla Projektu Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej Program Operacyjny Wiedza Edukacja

  Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Nr Umowy POWERSE-2019-1-PL01-KA101-

  062678 - I transza dofinansowania 148.651,89 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.19.15.2019.MR z dnia 16 października 2019 r. w sprawie 

  zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 6.309,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób 

  z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy o pomocy 

  społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.), w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego 

  wsparcia dla rodzin "Za życiem" przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 1250),

  rez. cel. b.p. poz. 33, działanie 13.1.2.2.W.

Dział § Zwiększenia 

010 289 158,98 zł         

289 158,98 zł         

2010

289 158,98 zł         

756

10 221,98 zł           

10 221,98 zł           

0480

10 221,98 zł           

801 148 651,89 zł         

148 651,89 zł         

2701

148 651,89 zł         

-  zł                        

-  zł                        

-  zł                        

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 

gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych, związków powiatów), samorządów województw, 

pozyskane z innych źródeł

-  zł                        

Nazwa

Rolnictwo i łowiectwo

Pozostała działalność

Oświata i wychowanie 

Zmniejszenia

-  zł                        

-  zł                        

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XIII/165/2019

 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

z dnia 30 października 2019 r.

-  zł                        

-  zł                        

-  zł                        

Rozdział

Kwota

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych

01095

75618

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
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

80101 Szkoły podstawowe
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852 58 326,18 zł           

6 309,00 zł             

2010

6 309,00 zł             

-  zł                      

2030

-  zł                      

1 827,18 zł             

2010

1 827,18 zł             
50 190,00 zł           

2030

50 190,00 zł           

-  zł                      

2010

-  zł                      

854 534,00 zł                

534,00 zł                

2040

534,00 zł                

855 773 750,00 zł         

773 750,00 zł         

2060

773 750,00 zł         

       1 280 643,03 zł 

Uzasadnienie:

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

oraz wydatki związane z ich poborem dokonano zwiększenia środków o kwotę 10.221,98 zł z tytułu wpływów z opłat za 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

85203 Ośrodki wsparcia 

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                        

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

1 522,00 zł                

1 522,00 zł                

85215 Dodatki mieszkaniowe -  zł                        

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

Zasiłki stałe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 

gmin, związków powiatowo-gminnych)

-  zł                        

-  zł                        

-  zł                        

Świadczenia wychowawcze

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), 

związane z realizacją świadczenia wychowawczego 

stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

-  zł                        

85501

Pomoc materialna dla uczniów

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej 

opieki wychowawczej finansowanych w całości przez 

budżet państwa w ramach programów rządowych 

Rodzina

85219

20 114,00 zł              Pomoc społeczna

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 

gmin, związków powiatowo-gminnych)

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 18 592,00 zł              

85214

-  zł                        

-  zł                        

18 592,00 zł              

85216

Edukacyjna opieka wychowawcza

20 114,00 zł              

-  zł                        

-  zł                        

-  zł                        

Razem:

85415

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 4 – Poz. 5569



Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział § Zwiększenia

010 289 158,98 zł            

289 158,98 zł            

4210 5 669,78 zł                

4430 283 489,20 zł            

050 -  zł                         

-  zł                         

4300 -  zł                         

700 10 000,00 zł              

10 000,00 zł              

4300 10 000,00 zł              

750 7 000,00 zł                

-  zł                         

4010 -  zł                         

4110 -  zł                         

7 000,00 zł                

4300 7 000,00 zł                

-  zł                         

4610 -  zł                         

801 382 377,46 zł            

279 742,64 zł            

4010 128 000,00 zł            

4110 3 090,75 zł                

4260 -  zł                         

4701

148 651,89 zł            

102 634,82 zł            

4010 102 634,82 zł            

851 22 782,96 zł              

2 483,17 zł                

4170 400,00 zł                   

4210 1 022,19 zł                

4300 1 060,98 zł                

20 299,79 zł              

4170 2 000,00 zł                

4210 -  zł                         

4280 -  zł                         

4300 15 986,01 zł              

4700

2 313,78 zł                

852 58 326,18 zł              

6 309,00 zł                

4210 2 150,00 zł                

4260 2 000,00 zł                

4300 2 159,00 zł                

-  zł                         

3110 -  zł                         

1 827,18 zł                

3110 1 791,36 zł                

4210 35,82 zł                     

50 190,00 zł              

3110 50 190,00 zł              

-  zł                         

4010 -  zł                         

854 615,00 zł                   

81,00 zł                     

3020 -  zł                         

4010 81,00 zł                     

4110 -  zł                         

4120

-  zł                         

4440 -  zł                         

5 896,37 zł                   

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 855,38 zł                   

-  zł                            

-  zł                            

-  zł                            

-  zł                            Zakup usług pozostałych 

15 000,00 zł                 

Zakup energii 3 090,75 zł                   

85203 Ośrodki wsparcia

Zakup materiałów i wyposażenia

-  zł                            

-  zł                            

-  zł                            

75075

-  zł                            

01095

Rolnictwo i łowiectwo

Pozostała działalność

Zakup materiałów i wyposażenia

Różne opłaty i składki

-  zł                            

18 592,00 zł                 

18 592,00 zł                 

85216 Zasiłki stałe

Świadczenia społeczne

-  zł                            

Zakup materiałów i wyposażenia

-  zł                            

-  zł                            Świadczenia społeczne

85153

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Świadczenia społeczne

Zakup energii

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wynagrodzenia osobowe pracowników 56 000,00 zł                 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zakup usług pozostałych 

15 000,00 zł                 

85154

Ochrona zdrowia 

Zwalczanie narkomanii

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup usług pozostałych 

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej

12 560,98 zł                 

1 460,98 zł                   

1 460,98 zł                   

-  zł                            

-  zł                            

11 100,00 zł                 

2 000,00 zł                   

-  zł                            

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup usług zdrowotnych 

-  zł                            

3 000,00 zł                   

6 100,00 zł                   

Wynagrodzenia osobowe pracowników 

Ośrodki pomocy społecznej 

Pomoc społeczna 20 114,00 zł                 

-  zł                            

Dodatki mieszkaniowe

7 000,00 zł                   

85219

85214

85215

1 522,00 zł                   

1 522,00 zł                   

Zakup materiałów i wyposażenia

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Składki na ubezpieczenia społeczne 

128 000,00 zł               

72 000,00 zł                 

102 715,82 zł               

102 715,82 zł               

-  zł                            

Pozostała działalność

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 

-  zł                            

76 359,22 zł                 

14 533,00 zł                 

2 071,85 zł                   

Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne 

Wynagrodzenia osobowe pracowników 

Składki na ubezpieczenia społeczne 

Składki na ubezpieczenia społeczne 

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 

-  zł                            

80120 Licea ogólnokształcące 

Wynagrodzenia osobowe pracowników 

150 000,00 zł               

-  zł                            

Administracja publiczna 

Rozdział Zmniejszenia

Oświata i wychowanie 

Nazwa

13 000,00 zł                 

13 000,00 zł                 

13 000,00 zł                 

3 090,75 zł                   

05095

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XIII/165/2019

 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

z dnia 30 października 2019 r.

Kwota

Rybołówstwo i rybactwo

-  zł                            

10 000,00 zł                 

Pozostała działalność

Zakup usług pozostałych

Gospodarka mieszkaniowa

3 090,75 zł                   

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

Zakup usług pozostałych

10 000,00 zł                 

10 000,00 zł                 

Szkoły podstawowe

85401

75095

75023

Wynagrodzenia osobowe pracowników 

7 000,00 zł                   

80101
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534,00 zł                   

3260 534,00 zł                   

855 773 750,00 zł            

773 750,00 zł            

3110 764 465,00 zł            

4010 7 000,00 zł                

4210 743,09 zł                   

4260 500,00 zł                   

4300 1 000,00 zł                

4440 41,91 zł                     

900 20 000,00 zł              

-  zł                         

4300 -  zł                         

20 000,00 zł              

4300 20 000,00 zł              

921 30 000,00 zł              

30 000,00 zł              

2480 30 000,00 zł              

-  zł                         

4300 -  zł                         

1 594 010,58 zł         

Uzasadnienie:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano zwiększenia środków o kwotę 289.158,98 zł na podstawie pisma Wojewody 

Zachodniopomorskiego. 

W dziale 050 - Rybołówstwo i rybactwo dokonano zmniejszenia środków o kwotę 13.000,00 zł zaplanowanych na utrzymanie jeziora 

Śmiadowo. 

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 10.000,00 zł między zadaniami tj. z środków

zaplanowanych na prace geodezyjne z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości. 

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 15.000,00 zł z środków zaplanowanych na Bieg Wolności (przeniesienie do działu 921),

- zmniejszenia środków o kwotę 128.000,00 zł z środków zaplanowanych na wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od nich 

  (oszczędności z tytułu długotrwałych zwolnień lekarskich, zatrudnienie Sekretarza Gminy od 01.07.2019r.).

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 7.000,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na koszty egzekucyjne 

  (R.75095 p. 4610) z przeznaczeniem na przygotowanie turystycznej prezentacji multimedialnej Bornego Sulinowa (R.75075 p. 4300).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 148.651,89 zł z przeznaczeniem na realizację projektu Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej 

  (zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie),

- zwiększenia środków o kwotę 102.634,82 zł na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie Nr LO.3010/04/2019

  z dnia 13 września 2019 roku (przeniesienie z działu 854),

- zwiększenia środków o kwotę 128.000,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr SPŁ 3010/17/19 z dnia 16 września

  2019 roku,

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 3.090,75 zł między paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr SPŁ 3010/

  17/19 z dnia 16 września 2019 roku.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano zwiększenia środków o kwotę 1.022,19 zł z przeznaczeniem na realizację Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii i o kwotę 9.199,79 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych i dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 400,00 zł zaplanowanych na finansowanie szkoleń dla organizatorów Programu (R.85153 p. 4170)

  z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki uniwersalnej pn. "Unplugged" na terenach szkół (R.85153 p. 4170),

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 1.060,98 zł między paragrafami tj. z paragrafu 4170 do paragrafu 4300 zgodnie z obowiązującą 

  klasyfikacją budżetową w tym zakresie - finansowanie szkoleń dla organizatorów Programu,

- zwiększenia środków o kwotę 1.022,19 zł na realizację programu profilaktyki uniwersalnej pn. "Unplugged" na terenach szkół (R.85153 

  p. 4210),

- zwiększenia środków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia komisji,

- zwiększenia środków o kwotę 13.058,90 zł z przeznaczeniem na prowadzenie profilaktycznej i edukacyjnej działalności,

- zwiększenia środków o kwotę 2.313,78 zł z przeznaczeniem na edukację publiczną i profesjonalną w zakresie problemów alkoholowych,

- zmniejszenia środków o kwotę 72,89 zł zaplanowanych na organizację uroczystego Mitingu Trzeźwościowego,

- zmniejszenia środków o kwotę 6.100,00 zł zaplanowanych na zatrudnienie psychologa, psychoterapeuty i instruktorów terapii,

- zmniejszenia środków o kwotę 2.000,00 zł zaplanowanych na organizowanie pobytu osób uzależnionych w specjalistycznych placówkach,

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 2.927,11 zł między paragrafami tj. z paragrafu 4210 do paragrafu 4300 zgodnie z obowiązującą 

  klasyfikacją budżetową w tym zakresie - organizacja uroczystego Mitingu Trzeźwościowego.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 6.309,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym 

  Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie),

- zwiększenia środków o kwotę 50.190,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym 

  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie),

- zwiększenia środków o kwotę 1.827,18 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym 

  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie),

- zmniejszenia środków o kwotę 18.592,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym 

  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie),

- zmniejszenia środków o kwotę 1.522,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym 

  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie).

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano następujących zmian:

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Inne formy pomocy dla uczniów

-  zł                            

-  zł                            

Świadczenia wychowawcze85501

Wynagrodzenia osobowe pracowników 

Zakup energii -  zł                            

Zakup usług pozostałych -  zł                            

-  zł                            

Zakup materiałów i wyposażenia -  zł                            

-  zł                            

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -  zł                            

Świadczenia wychowawcze -  zł                            

Rodzina -  zł                            

90013

20 000,00 zł                 

20 000,00 zł                 

Schroniska dla zwierząt

Zakup usług pozostałych 

Zakup usług pozostałych 

-  zł                            

-  zł                            

90003

20 000,00 zł                 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Oczyszczanie miast i wsi

Razem: 333 481,55 zł               

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

2 000,00 zł                   

-  zł                            

-  zł                            

92105

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zakup usług pozostałych 

2 000,00 zł                   

2 000,00 zł                   

Pozostałe zadania w zakresie kultury
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- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 81,00 zł między paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr SPŁ 3010/

  17/19 z dnia 16 września 2019 roku.

- zwiększenia środków o kwotę 534,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym 

  Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie),

- zmniejszenia środków o kwotę 102.634,82 zł na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie Nr LO.3010/04/2019

  z dnia 13 września 2019 roku (przeniesienie do działu 801).

W dziale 855 - Rodzina dokonano zwiększenia środków o kwotę 773.750,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego

(zmiana w planie finansowym  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie).

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 20.000,00 zł między 

rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na utrzymanie czystości - 10.000,00 zł i na likwidację zbiorników bezodpływowych

- 10.000,00 zł (R.90003 p. 4300) z przeznaczeniem na wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt (R.90013 p. 4300). 

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

- zwiększenia środków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie 

  (organizacja Biegu Wolności),

- zwiększenia środków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie 

  (zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej),

- zmniejszenia środków o kwotę 2.000,00 zł zaplanowanych na opracowanie gminnej ewidencji zabytków i gminnego programu opieki 

  nad zabytkami.
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01 Przychody Kwota 02 Rozchody Kwota

1. Dochody 50 853 820,22 zł     1. Wydatki 49 853 820,22 zł   

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

3. Wolne środki 1 833 332,00 zł       3. Spłaty pożyczek 538 616,00 zł        

Ogółem przychody 53 187 152,22 zł     Ogółem rozchody 53 187 152,22 zł   

Budżet Miasta i Gminy Borne Sulinowo

na 2019 rok

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XIII/165/2019

Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie

z dnia 30 października 2019 r.

Przychody i Rozchody Bilansujące
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