
UCHWAŁA NR XXI/156/2008
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.
Z DNIA 26 CZERWCA 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 roku 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 320.000 zł, jak w załączniku 
Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 19.718.228 zł.

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 320.000 zł,  jak w załączniku 
Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 20.866.875 zł.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują:
   1) wydatki bieżące w wysokości 16.556.684 zł, 
   2) dotacje 576.720 zł,
   3) wydatki majątkowe w wysokości  4.310.191 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. Rezerwy po zmianach wynoszą:
1)  ogólna  150.479 zł,
2)  celowa  21.000  zł,  na  realizację  zadań  własnych  z  zakresu  zarządzania 
kryzysowego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

opracowała:
Mirosława Kozłowska



Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr XX/      /2008

Rady Miejskiej Borku Wlkp.
z dnia 26 czerwca 2008 r.

Przedstawiam projekt uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp w sprawie zmian budżetu 
i w budżecie gminy na 2008 rok.
I. Zwiększa się dochody o kwotę 320.000 zł, w tym:
 - w rozdziale 01095  „Pozostała działalność” o kwotę 167.500 zł z tytułu sprzedaży 

nieruchomości rolnych,
 - w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” o kwotę 3.000 zł z tytułu czynszu za 

dzierżawę obwodów łowieckich,
 - w rozdziale 60016 „ Drogi publiczne gminne” o kwotę 137.500 zł z tytułu 

dofinansowania ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie  Bolesławów, Bruczków,

 - w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” o kwotę 12.000 zł 
z tytułu najmu lokali użytkowych.

II. Zwiększa się wydatki o kwotę 320.000 zł:
 - w rozdziale 60016 „ Drogi publiczne gminne” zwiększa się wydatki o kwotę 

300.000 zł na zadanie „Przebudowa ul. Jeżewskiej w Borku Wlkp.”.
 Zmniejsza się wydatki na zdaniach pn. „Przebudowa drogi gminnej w Bolesławowie”
 (-110.000 zł) i „Przebudowa drogi gminnej w Głogininie” (-42.000 zł) na łączną kwotę 
152.000 zł., które przeznacza się na zadanie „Budowa drogi gminnej ul. Asnyka 
i Mickiewicza w Borku Wlkp.”,
 - w rozdziale 75023 „Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się 

wydatki o kwotę 16.100 zł na zakup usług pozostałych (obsługę prawną 
i certyfikację systemu ISO),
 - w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się wydatki o kwotę 

2.000 zł na zakup energii,
Dokonuje się przesunięć między  poszczególnymi paragrafami tj. zmniejszenie planu 
wydatków w paragrafach  dot. zakupu materiałów (21.160 zł) i usług remontowych 
(3.000 zł), a zwiększenia wydatków w paragrafach dot. zakupu usług pozostałych 
(3.000zł) oraz dotacji celowej na dofinansowanie zakupu umundurowania  i sprzętu 
strażackiego dla jednostki OSP w Karolewie, Zimnowodzie i Borku Wlkp.
 - w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” dokonuje się przesunięć 

między paragrafami tj. zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 30.000 zł, a 
zwiększenie wydatków w paragrafach dot. zakupu materiałów (5.000 zł), żywności 
(5.000 zł) oraz usług pozostałych 20.000 zł.

 - w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się 
wydatki inwestycyjne o kwotę 5.000 zł na zdanie „Modernizacja budynku M-GOK 

w Borku Wlkp.”,
 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 3.100 zł. 

Rozdzielnik:
1. Skarbnik Gminy


