
UCHWAŁA NR XVIII/122/2008 
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.
Z DNIA 10 KWIETNIA 2008 ROKU

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie 

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 165, art. 184 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska Borku Wlkp. 
uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 540.467 zł, jak w załączniku 
Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 18.879.617 zł.

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 931.614 zł, jak w załączniku 
Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 20.028.264 zł.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 16.045.073 zł, w tym
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń  8.153.902 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości  3.983.191 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 
4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi 
z wyodrębnieniem na finansowanie poszczególnych programów w latach
2008-2010, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3.1.Deficyt budżetu w kwocie 1.148.647 zł zostanie sfinansowany przychodami 
z tytułu pożyczek i kredytów.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 5.

§ 4. Rezerwy po zmianach wynoszą:
1) ogólna  161.467 zł,
2) celowa 21.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania 
kryzysowego.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz 
emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.491.147 zł, z tego na :
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
 200.000 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 1.148.647 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów 
wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 2.142.500 zł.



§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

opracowała:
Mirosława Kozłowska



Uzasadnienie
do projektu Uchwały Nr XVIII/122/2008

z dnia 10 kwietnia 2008 r.

Przedstawiam projekt Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp w sprawie zmian budżetu 
i w budżecie gminy na 2008 rok.
I. Zmiany planu budżetu po stronie dochodów dotyczą:
W dziale 758  „Różne rozliczenia”, rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej 
dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się planowane dochody budżetu 
o kwotę 540.467 zł z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.

II. Zwiększa się wydatki o kwotę 931.614 zł.
- W dziale 801 „Oświata i wychowanie” i dziale 854 „Edukacyjna opieka 
wychowawcza” zwiększa się wydatki o kwotę 298.689 zł na wynagrodzenia 
i pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008 r. oraz odpis 
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.
-  W dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział „Drogi publiczne wojewódzkie” 
zwiększa się wydatki o kwotę 150.000 zł, które przeznacza się na udzielenie pomocy 
finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy chodnika 
wraz z kładką dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 438 w Borku Wlkp.

 - rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się wydatki o kwotę 267.887 zł na
  zadania – Budowa z przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od  ul. 

Koźmińskiej) do drogi powiatowej P 4965  - 20.000 zł,
              -  Przebudowa drogi gminnej w Bruczkowie – 247.887 zł.
-W dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział „Urzędy gmin (miast i miast na 

prawach powiatu) zwiększa się wydatki o kwotę 15.308 zł z przeznaczeniem na 
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.600 zł, zakup usług pozostałych

 ( usługi pocztowe)- 1.500 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
telefonii komórkowej 1.500 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

 socjalnych -3.708 zł,
 Zmniejsza się wydatki na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
 Niepełnosprawnych o kwotę 7.000 zł.
- W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki na zakup usług 

pozostałych w kocie 6.000 zł.
- W  rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zmniejsza się wydatki na zakup 

materiałów i wyposażenia, a zwiększa wydatki na zakupy inwestycyjne tj. zakup 
zestawu informatycznego – 3.000 zł.

- W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się wydatki o kwotę 
10.000 zł na objęcie udziałów Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych 
w Gostyniu.

- W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zwiększa się rezerwę ogólna o kwotę 
128.163 zł.

- W rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o kwotę 3.800 zł 
z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla punktu ratunkowego – 2.800 zł oraz 
usług pozostałych- 1.000 zł.

-W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się wydatki o kwotę 1.000 zł 
na zakup usług pozostałych (usługi bankowe).

- W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90003 
„Oczyszczanie miast i wsi” zwiększa się wydatki o kwotę 7.060 zł, z przeznaczeniem 
na prace zlecone oraz składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz 
Pracy.

- W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o kwotę 44.707 zł 
z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości10.486 
zł, na wydatki zgodnie z przepisami BHP w kwocie 1.135 zł, zakup usług pozostałych 
( opracowanie dokumentacji)- 30.000 zł oraz odpis na ZFŚS – 3.086 zł.

-W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się wydatki na 
zakup usług pozostałych (aktualizacja ksiąg obiektów) – 6.000 zł.      


