
UCHWAŁA NR IX/126/2019
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 27 czerwca 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 (D. U. z 2019 r. 
poz. 869) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok o kwotę 99 673,92zł 
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 200,00zł,

- 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 800,00zł,

- dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 80 000,00zł,

- dochody własne 18 673,92zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok o kwotę 61 447,14zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego 5 193,00zł,

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 10 069,00zł,

- dochody własne 46 185,14zł

–  zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok o kwotę 38 226,78zł zgodnie 
z Załącznikiem Nr 2.

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

1) po stronie dochodów 50 050 055,75zł, w tym:

- dochody bieżące  44 127 932,42zł,

- dochody majątkowe 5 922 123,33zł,

- plan finansowy zadań zleconych 10 354 885,67zł,

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

2) po stronie wydatków 48 401 984,75zł, w tym:

- wydatki bieżące 40 603 287,62zł,

- wydatki majątkowe 7 798 697,13zł,

- plan finansowy zadań zleconych 10 354 885,67zł,

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

3) przychody 1 685 261,00zł,;

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:

Dział § Zwiększenia 

010 -  zł                      

-  zł                      

0750

-  zł                      

400
3 091,20 zł             

3 091,20 zł             

0570
3 068,00 zł             

0640

23,20 zł                  

630 -  zł                      

-  zł                      

6300

-  zł                      

756

14 886,00 zł           

-  zł                      

0350

-  zł                      

2 160,00 zł             

0500 2 160,00 zł             

234,00 zł                

0920 234,00 zł                

12 492,00 zł           

0020 12 492,00 zł           

758 496,72 zł                

496,72 zł                

0940 496,72 zł                

801 80 000,00 zł           

80 000,00 zł           

6260

80 000,00 zł           

-  zł                      

2310

-  zł                      

854 1 000,00 zł             
1 000,00 zł             

0900

200,00 zł                

-  zł                        

-  zł                        

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 

pieniężnych od osób fizycznych -  zł                        

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i 

wodę 

Dostarczanie wody

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 

komorniczej i kosztów upomnień

-  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

-  zł                        
-  zł                        

-  zł                        

-  zł                        

-  zł                        

-  zł                        

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 

Różne rozliczenia

Różne rozliczenia finansowe

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 

-  zł                        

5 193,00 zł                

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 

innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 

oraz wydatki związane z ich poborem

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 

fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 

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 czynności cywilnoprawnych 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

75618

75621

Wpływy z pozostałych odsetek

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 

państwa

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 

80101

80104

Oświata i wychowanie 

Szkoły podstawowe

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 

finansów publicznych

Przedszkola 

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego

63095

75601

75814

75615

Turystyka 

Pozostała działalność 

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 

udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 

na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 

zakupów inwestycyjnych 

01095

Rolnictwo i łowiectwo

Pozostała działalność 
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 

innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

40002

Rozdział

Kwota

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr IX/126/2019

 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

z dnia 27 czerwca 2019 r.

Zmniejszenia

3 760,00 zł                

3 760,00 zł                

Nazwa

3 760,00 zł                

10 069,00 zł              

10 069,00 zł              

10 069,00 zł              

5 193,00 zł                

-  zł                        

-  zł                        

-  zł                        

3 651,87 zł                

3 651,87 zł                

3 651,87 zł                

-  zł                        

5 193,00 zł                

85415
Edukacyjna opieka wychowawcza
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2910

800,00 zł                

855 -  zł                      

-  zł                      

2360

-  zł                      

900 200,00 zł                

200,00 zł                

0960

200,00 zł                

            99 673,92 zł 

Uzasadnienie:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano zmniejszenia środków o kwotę 3.760,00 zł z tytułu czynszów za obwody 

łowieckie. 

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dokonano zwiększenia o łączną kwotę 3.091,20

zł z tytułu grzywny nałożonej na osobę fizyczną za niewykonanie obowiązku przyłączenia się do kanalizacji, w tym należność

główna 3.068,00 zł i koszty upomnień 23,20 zł. 

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 69,00 zł na podstawie wniosku do MSiT w ramach OSA 2019 na zadanie pn. Otwarte

  Strefy Aktywności w miejscowościach Juchowo i Jeleń w gminie Borne Sulinowo (kwota wnioskowana 68.669,00 zł, 

  kwota przyznana 68.600,00 zł),

- zmniejszenia środków o kwotę 10.000,00 zł na podstawie rozstrzygnięcia konkursu "Granty sołeckie 2019" projekt

  pn. "LEŚNE WROTA" - nadanie nazwy "Leśne Wrota" jednej z dzielnic wsi Krągi, postawienie wiaty  "Leśne wrota" na 

  ulicy prowadzącej do lokalnego lasu oraz umieszczenie interaktywnych tablic edukacyjnych o ptakach i grzybach

  nie uzyskał dofinansowania.

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:

- zwiększenia środków o kwotę 2.160,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 

  (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe),

- zwiększenia środków o kwotę 12.492,00 zł z tytułu wpływów udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych 

  (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe),

- zwiększenia środków o kwotę 234,00 zł z tytułu wpływów pozostałych odsetek od nieterminowej zapłaty należności gminy,

- zmniejszenia środków o kwotę 3.651,87 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych 

  (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe).

W dziale 758 - Różne rozliczenia dokonano zwiększenia środków o kwotę 496,72 zł z tytułu zwrotu opłaty produktowej z lat

ubiegłych. 

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 80.000,00 zł z tytułu dotacji z PFRON na realizację projektu pn. Likwidacja barier transportowych

  w Szkole Podstawowej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie,

- zmniejszenia środków o kwotę 5.193,00 zł z tytułu wpływu dotacji z innych gmin za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy 

  Borne Sulinowo do przedszkoli na terenie innych gmin.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano zwiększenia środków o łączną kwotę 1.000,00 zł z tytułu zwrotu 

stypendiów socjalnych pobranych w latach ubiegłych, w tym należność główna - 800,00 zł i odsetki - 200,00 zł (dochód

budżetu państwa).

W dziale 855 - Rodzina dokonano zmniejszenia środków o kwotę 38.773,27 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 200,00 zł z tytułu 

środków dla sołectwa Rakowo na organizację "Rakowskiej sobótki".

-  zł                        

90095

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Pozostała działalność 

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w 

postaci pieniężnej 

-  zł                        

-  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                        

Razem: 61 447,14 zł              

38 773,27 zł              

38 773,27 zł              

38 773,27 zł              

85502

Rodzina

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
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Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział § Zwiększenia

020 -  zł                         

-  zł                         

4300 -  zł                         

600 -  zł                         

-  zł                         

4300 -  zł                         

630 69,00 zł                     

69,00 zł                     

6050 69,00 zł                     

700 -  zł                         

-  zł                         

6060 -  zł                         

750 4 261,13 zł                

2 281,13 zł                

4210 2 281,13 zł                

-  zł                         

4430 -  zł                         

6060 -  zł                         

1 980,00 zł                

4300 1 980,00 zł                

751

451,33 zł                   

451,33 zł                   

4300 -  zł                         

4410 451,33 zł                   

757 -  zł                         

-  zł                         

8110

-  zł                         

-  zł                         

8030 -  zł                         

801 195 820,33 zł            

187 715,68 zł            

4010 4 067,77 zł                

4040 845,91 zł                   

4110 -  zł                         

4120

-  zł                         

4170 14 410,00 zł              

4240 400,00 zł                   

4430 -  zł                         

4440 7 032,00 zł                

4700

1 220,00 zł                

6060 159 740,00 zł            

243,00 zł                   

4010 -  zł                         

4040 -  zł                         

4440 243,00 zł                   

4110 -  zł                         

7 087,65 zł                

4010 -  zł                         

4040 7 087,65 zł                

4110 -  zł                         

4120

-  zł                         

774,00 zł                   

4040 498,00 zł                   

4010 -  zł                         

4110 -  zł                         

4440 276,00 zł                   

852 11 304,34 zł              

10 416,27 zł              

4010 7 416,27 zł                

4040 -  zł                         

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -  zł                            

4 859,00 zł                   

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 

samorządu terytorialnego

Wynagrodzenia osobowe pracowników

41,70 zł                        

Składki na ubezpieczenia społeczne 143,14 zł                      

1 701,94 zł                   

292,56 zł                      Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 849,16 zł                   

3 087,44 zł                   

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych

957,16 zł                      

98,57 zł                        

Zakup środków dydaktycznych i książek -  zł                            

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,21 zł                          

Ośrodki pomocy społecznej 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

75011 -  zł                            

-  zł                            

Urzędy wojewódzkie

Zakup materiałów i wyposażenia 

85219

11 304,34 zł                 

10 416,27 zł                 

-  zł                            

7 416,27 zł                   

70095

Gospodarka mieszkaniowa

Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

Pomoc społeczna

10 000,00 zł                 

10 000,00 zł                 

10 000,00 zł                 

02095

Leśnictwo

Pozostała działalność

Zakup usług pozostałych 

18 000,00 zł                 

18 000,00 zł                 

18 000,00 zł                 

75023 37 442,00 zł                 

14 442,00 zł                 

10 138,00 zł                 

Pozostała działalność

Drogi publiczne gminne

Zakup usług pozostałych 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Różne opłaty i składki

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

63095

Turystyka 

23 000,00 zł                 

29 276,00 zł                 

29 276,00 zł                 

29 276,00 zł                 

60016

Transport i łączność

10 138,00 zł                 

10 138,00 zł                 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

5 936,81 zł                   

80110 Gimnazja 

Pozostała działalność

14 410,00 zł                 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

75095

14 298,00 zł                 

14 298,00 zł                 

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 

zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i 

pożyczek 

Wynagrodzenia osobowe pracowników 832,70 zł                      

Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji

Stołówki szkolne i przyszkolne

75704

-  zł                            

2 036,20 zł                   

-  zł                            

80101

38 773,27 zł                 

37 442,00 zł                 

451,33 zł                      

451,33 zł                      

-  zł                            

-  zł                            

53 071,27 zł                 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

75113

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 

Nazwa

29 715,94 zł                 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa

Oświata i wychowanie

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr IX/126/2019

 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

z dnia 27 czerwca 2019 r.

Kwota

Rozdział Zmniejszenia

1 418,20 zł                   

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb 

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Wynagrodzenia bezosobowe

Podróże służbowe krajowe -  zł                            

Zakup usług pozostałych 

Zakup usług pozostałych 451,33 zł                      

Wynagrodzenia osobowe pracowników

75702

-  zł                            

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

Szkoły podstawowe 20 324,73 zł                 

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Obsługa długu publicznego 

38 773,27 zł                 

442,36 zł                      

-  zł                            

-  zł                            

-  zł                            

80103

80148

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

-  zł                            

Administracja publiczna

Różne opłaty i składki 
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4300 3 000,00 zł                

6060 -  zł                         

888,07 zł                   

4010 888,07 zł                   

4040 -  zł                         

854 18 867,00 zł              

707,00 zł                   

4040 370,00 zł                   

4440 337,00 zł                   

1 000,00 zł                

2910

800,00 zł                   

3240 -  zł                         

4560

200,00 zł                   

17 160,00 zł              

3240 17 160,00 zł              

855 4 505,60 zł                

2 069,46 zł                

4040 -  zł                         

4210 -  zł                         

4300 2 069,46 zł                

2 293,46 zł                

4040 -  zł                         

4210 -  zł                         

4300 2 293,46 zł                

142,68 zł                   

4010 142,68 zł                   

4040 -  zł                         

900 200,00 zł                   

200,00 zł                   

4210 200,00 zł                   

921 29 276,00 zł              

29 276,00 zł              

2480 29 276,00 zł              

264 754,73 zł            

Uzasadnienie:

W dziale 020 - Leśnictwo dokonano zmniejszenia środków o kwotę 18.000,00 zł zaplanowanych na wycinkę i pielęgnację drzew. 

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano zmniejszenia środków o łączną kwotę 29.276,00 zł zaplanowanych na odśnieżanie jezdni i

chodników na terenie miasta (14.000,00 zł) i odśnieżanie dróg na terenie gminy (15.276,00 zł) - przeniesienie do działu 921.

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 69,00 zł na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Siłownie zewnętrzne i place zabaw, w 

  tym realizacja zadania pn. Otwarte Strefy Aktywności w miejscowościach Juchowo i Jeleń w gminie Borne Sulinowo (środki MSiT - 

  69,00 zł),

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 69,00 zł między zadaniami inwestycyjnymi kontynuowanymi tj. z zadania Wkład Gminy do pozyskania

  środków unijnych do małych projektów z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Otwarte Strefy Aktywności w miejscowościach Juchowo  

  i Jeleń w gminie Borne Sulinowo (środki gminy),

- zmniejszenie środków o kwotę 10.000,00 zł na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy, w tym 

  realizacja projektu w ramach "Grantów sołeckich 2019": witacz "Leśne wrota" i interaktywne tablice edukacyjne o ptakach i grzybach 

  w Krągach.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano zmniejszenia środków o kwotę 10.000,00 zł zaplanowanych na nowe zadanie 

inwestycyjne pn. Zakup samochodu dla brygady remontowej. 

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 2.281,13 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do USC,

- zwiększenia środków o kwotę 1.980,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie sołtysów nt. FUNDUSZ SOŁECKI,

- zmniejszenia środków o kwotę 14.442,00 zł zaplanowanych na ubezpieczenia mienia gminnego,

- zmniejszenia środków o kwotę 23.000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Wykonanie zabudowy stałej.

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

w kwocie 451,33 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - wybory do Parlamentu 

Europejskiego.

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 14.298,00 zł z tytułu odsetek od kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym,

- zmniejszenia środków o kwotę 38.773,27 zł z tytułu wypłaty krajowych poręczeń i gwarancji.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o łączną kwotę 159.740,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowej inwestycji pn. Likwidacja barier transportowych 

  w Szkole Podstawowej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie, w tym środki PFRON 80.000,00 zł i środki gminy 

-  zł                            

-  zł                            

-  zł                            

92105

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

3 754,08 zł                   

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 709,39 zł                   

Wspieranie rodziny

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

142,68 zł                      

-  zł                            

142,68 zł                      

2 293,46 zł                   

293,46 zł                      

2 000,00 zł                   

-  zł                            

85504

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych 

Zakup usług pozostałych 

4 505,60 zł                   

2 069,46 zł                   

69,46 zł                        

2 000,00 zł                   

-  zł                            

888,07 zł                      

85501

Rodzina

Świadczenia wychowawcze

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

Zakup materiałów i wyposażenia

-  zł                            

3 000,00 zł                   

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

888,07 zł                      

-  zł                            

Zakup usług pozostałych 

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Stypendia dla uczniów

17 160,00 zł                 

17 160,00 zł                 

3 754,08 zł                   

-  zł                            

-  zł                            

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 

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

Stypendia dla uczniów

Edukacyjna opieka wychowawcza

Razem:

90095

226 527,95 zł               

22 623,47 zł                 

85401 Świetlice szkolne

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

1 709,39 zł                   

-  zł                            

-  zł                            

Pozostała działalność

Zakup materiałów i wyposażenia

-  zł                            

-  zł                            

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
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  79.740,00 zł,

- zwiększenia środków o kwotę 5.362,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3121.08.2019 

  z dnia 11 czerwca 2019 roku (odpis na ZFŚS),

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 4.067,77 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie 

  Nr SPŁ 3010/10/19 z dnia 10 czerwca 2019 roku,

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 4.307,00 zł między rozdziałami i paragrafami i zmniejszenia środków o kwotę 707,00 zł (przenie-

  sienie do działu 854) na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3121.07.2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku,

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 14.410,00 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie

  na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3121.08.2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku,

- przeniesienie środków (+, -) w kwocie 6.224,17 zł między rozdziałami i paragrafami i zwiększenia środków o kwotę 1.709,39 zł 

  (przeniesienie z działu 854) na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr SPŁ 3010/09/19 z dnia 3 czerwca 2019 roku. 

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 11.304,34 zł między paragrafami na podstawie pisma 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK.3101.2.2019.DN z dnia 13 czerwca 2019 roku.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o łączną kwotę 1.000,00 zł z tytułu zwrotów stypendiów socjalnych pobranych w latach ubiegłych, w tym należność

  główna 800,00 zł i odsetki 200,00 zł,

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 17.160,00 zł z budżetu organu do budżetów szkół - środki na stypendia motywacyjne, w tym:

  - Liceum Ogólnokształcące w Bornem Sulinowie 5 850,00 zł                                               

  - Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie 7 995,00 zł                                               

  - Szkoła Podstawowa w Jeleniu 975,00 zł                                                  

  - Szkoła Podstawowa w Juchowie 1 365,00 zł                                               

  - Szkoła Podstawowa w Łubowie 975,00 zł                                                  

- zmniejszenia środków o kwotę 3.754,08 zł zaplanowanych na wkład własny gminy na wypłatę stypendiów socjalnych (zmiana w planie 

  finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie),

- zmniejszenia środków o kwotę 1.709,39 zł (przeniesienie do działu 801) na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie 

  Nr SPŁ 3010/09/19 z dnia 3 czerwca 2019 roku,

- zwiększenia środków o kwotę 707,00 zł (przeniesienie z działu 801) na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie 

  Nr SP 3121.07.2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku.

W dziale 855 - Rodzina dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 4.505,60 zł między paragrafami na podstawie pisma 

Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK.3101.2.2019.DN z dnia 13 czerwca 2019 roku.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zwiększenia środków o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem

dla Sołectwa Rakowo.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zwiększenia środków o kwotę 29.276,00 zł z przeznaczeniem na 

dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie na organizację imprez (Zlot, Silny jak strażak, koncert jesienny, 

imprezy Animatora Sportu).
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01 Przychody Kwota 02 Rozchody Kwota

1. Dochody 50 050 055,75 zł     1. Wydatki 48 401 984,75 zł   

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

3. Nadwyżka budżetowa 1 185 261,00 zł       3. Spłaty pożyczek 538 616,00 zł        

Ogółem przychody 51 735 316,75 zł     Ogółem rozchody 51 735 316,75 zł   

Budżet Miasta i Gminy Borne Sulinowo

na 2019 rok

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr IX/126/2019

Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie

z dnia 27 czerwca 2019 r.

Przychody i Rozchody Bilansujące
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