
UCHWAŁA NR XXXIX/   292    /2009 
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.
Z DNIA  29 GRUDNIA 2009 ROKU

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na 2009 r.

        Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 
z późn. zm.) oraz art. 165, art. 184 ust.1, 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 na  rok  2009, o  kwotę  162.169  zł, 
zgodnie z załącznikiem Nr 1  do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 20.752.107 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 20.110.261 zł, 
2) dochody majątkowe w kwocie 641.846 zł.
3. Dochody, o których mowa w ust.2 obejmują w szczególności dotacje celowe 
na realizację zadań z zakresu administracji  rządowej i innych zadań zleconych 
ustawami w wysokości 2.932.801 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3
 
§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki na rok 2009 o kwotę 162.169 zł , zgodnie 
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą 23.499.433 zł.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 17.632.946 zł, w tym wynagrodzenia osobowe 
i pochodne od wynagrodzeń 8.793.509 zł,
2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 
zadań  zleconych  ustawami  w  wysokości  2.932.801  zł,  zgodnie  
z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Rezerwy po zmianach wynoszą:
1) ogólna 65.857 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  Uchwały Nr XXXIX/  292    /2009

Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 grudnia 2009 r.

I. Zmiany po stronie dochodów dotyczą:
• zwiększa się dochody
- w dz. 010, rozdz. 01095, § 2010 o kwotę 131.433 zł. z tytułu dotacji celowej przeznaczonej 
na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej,
- w dz.758, rozdz.75802, § 2750 o kwotę 30.736 zł. z tytułu  uzupełnienia dochodów gmin, 
gdzie dochód podatkowy za 3 kwartały 2009 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, 
jest niższy niż 30 % średniego dochodu podatkowego za 3 kwartały 2009 r. wszystkich gmin 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca,
- w dz.756, rozdz.75615, § 2680 o kwotę 36.053 zł. z  tytułu rekompensaty utraconych 
dochodów w podatku, 
• zmniejsza się dochody
- w dz. 756. rozdz. 75615, § 0310 o kwotę 36.053 zł. z tytułu podatku od nieruchomości,

Po dokonanych zmianach plan dochodów na 2009 r. zwiększył się o kwotę 162.169 zł i wynosi 
20.752.107 złotych.

II. Zmiany po stronie wydatków dotyczą:
• w dz.010, rozdz. 01095,  zwiększa się wydatki na  wypłatę  zwrotu podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na 
pokrycie kosztów postępowania poniesionych z tego tytułu przez gminę,

• w dz. 758, rozdz.75818, § 4810 zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 30.736 zł.
• dokonuje się zmiany planu wydatków w rozdz. 60016, 710,04, 75023, 80113, 85154. 

Po dokonanych zmianach plan wydatków zwiększył się o kwotę 162.169 zł. i wynosi 
23.499.433 złote.


