
Zarządzenie Nr 62/2009 
Burmistrza Borku WIkp. 

z dnia 04 listopada 2009 roku

w sprawie : zmian budżetu i w budżecie.

Na podstawie art. 188 ust.l pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz na podstawie 
§ 10 ust. 2 Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr XXVII/209/2008 z dnia 
30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009 zarządzam, 
co następuje:

§ 1.1.Dokonuje się zmiany planu dochodów na rok 2009 , zgodnie 
z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 20.474.138 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 19.757.292 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 716.846 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 2.625.368 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1.Dokonuje się zmian w planie wydatków na rok 2009 , zgodnie 
z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2.Planowane wydatki po zmianach wynoszą 23.221.464 zł.
3. Wydatki, o których mowa w ust2 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 17.472.227 zł, w tym wynagrodzenia 
i pochodne od wynagrodzeń 8.841.890 zł,
2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 
zadań zleconych ustawami w wysokości 2.625.368 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 
do niniejszego zarządzenia.

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

opracowała:
Mirosława Kozłowska



Uzasadnienie:
Zmiany planu dochodów dotyczą zmiany planu dotacji celowych poprzez: 
Zwiększenie
- dz.010 rozdz. 01095, § 2010 o kwotę 126.540 zł.
- dz.801, rozdz.80195, § 2030 o kwotę 264 zł, 
- dz.852. rozdz. 85213, § 2010 o kwotę 588 zł, 
- dz. 852, rozdz.85219,§ 2030 o kwotę 799 zł.
- dz.852, rozdz.85295, § 2030 o kwotę 22.868 zł, 
- dz.854, rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 19.618 zł. 
Zmniejszenia
- dz. 852, rozdz. 85213, § 2030 o kwotę 114 zł, 
- dz. 852. rozdz.85214, § 2030 o kwotę 3.251 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą zwiększenia wydatków w:
- dz. 010, rozdz.01095
- dz.801, rozdz.80195
- dz. 852, rozdz. 85213, 85219, 85295,
- dz. 854, rozdz. 85415,
Zmniejszenia wydatków
- dz.852,rozdz.85213, 85214
Ponadto zmiany planu wydatków dotyczą również przesunięć między paragrafami w ramach 
rozdziału.



DOCHODY
Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2009 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 04 listopada 2009 r

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo sc \ .^,y ggggjj 523.411,00

01095 Pozostała działalność 'i U'.gZ-523 411,00 126 540,00 649 951,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin) ustawami

323 411,00 126 540,00 449 951,00

Óświataiwyćliówatóe^S^sB^^:^ IgBE g:i: 574 138,00 ■::ggggjg:Ę-['.jm 264,00

gg/aoips:^;. Pozostała działalność /jk<?/\<■ ■"■</'■■Zy' ;r■.g?■<?.g 264,00 'h aĆj 264,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 264,00 264,00

i,'r„ )J' ■' 'a •-, /' i' ^iji J V
■’•• ,jr's i-

' I&gg' ■ V ■ i Ił 2Ó 090,(10

'.-'g. r’." ,'g' '■>

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

X';Wg';ż 4 642.00 474,00 5.116,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin) ustawami

2 928,00 588,00 3 516,00

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 714,00 - 114,00 1 600,00

.ggs^Ugg-.'
■ '■ ■■ ’ ■’ >■" / ■’■■■ •: '•,’

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne j. 
rentowe ';jk:' ■ kk.;'g ;:g■ .■-f'■:g g'k>:■■ -:i/Z .Z?-/I- -:y':.?

W?gg 82 413,00 .g>V'g?jl::g,;j?;^>;-.3,251,00 79162,00

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin (związków gmin) 60 064,00 “3 251,00 56 813,00

'ggB52h.gg.' Oś rod ki pomocy społecznej i; ■ •=• ■ g 4 •'< '■ g'g; ■■gggg -='/ gg:-; j < /•• := Z 70 348,00 799,00 71 147,00

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin (związków gmin) 62 348,00 799,00 63 147,00

gg852pggg Pozostała działalność >kkyp;.'-/'.'p ■'iV:g'.g;-g;?k;gj;-;''g?:;7;644321pÓ 868,00

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin (związków gmin) 64 132,00 22 868,00 87 000,00

9 618,00
:gg5415>g::;

■ ■' >:-?■!J-j
Pomoc materialna dla uczniów ■ g..;- ggg-gg:';g..--?p=4^6i8'ób ;■■■ g: 82 392,00

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin (związków gmin) 62 774,00 19 618,00 82 392,00

Razem: 20 306 826,00 167 312,00 20 474 138,00
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WYDATKI
Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 62/2009 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 04 listopada 2009 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010 ‘‘""f';: >’■'U-

'7':-7- RdihiętwoiłcwęGtvtóy yy 126 540,00 ■;7j ;7:7;7;7;y:<:7;77y947ai^Q

01095 Pozostała działalność żi. :; 7:; 1.;7777 \\ ■■■' 7::77 7^u;‘77;.7;7.:7.' y 584 607,00 126 540,00 '-7< 711 147,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 90,00 1 090,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 192,00 226,00 1 418,00

4430 Różne opłaty i składki 317 069,00 125 880,00 442 949,00

4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 
kserograficznych 136,00 24,00 160,00

4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 579,00 320,00 899,00

■ y,-.' / j y'/,','-'
77yi7y7-7y777777y:y7y77^ą;^O^OÓ ł77?7h|77.777y77p:y7yyyi77-77y^0Q

7'.r"'łj':’,, ,y-yy ■ ■ r.... ;
7y7B;77y:g|y: yypą 400,00

70005 Gospodarka gruntami.i nieruchomościamigp?>■: ■ <:■■ 7|. s; 7 y;; 7';77 777' 88 400,00 7 7:yy y.,y 70.00 ' ■. 88 400,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 -1000,00 4 000,00

4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 2 200,00 3 700,00

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 200,00 -1200,00 0,00

y;:igśą|.i7i Administracja publiczna ■yy 887 471,00 ; Bi; B 7 ■ y ?: 0,00

': ■ i,?. " /'if Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) -'7'-77-7 99 644,00 7/:7:77:7:y,.7y-7'';77.: 0,00 99 644,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 94 392,00 - 300,00 94 092,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 852,00 300,00 1 152,00

g::::75023/;^ U rzędy gmin (m iast i miast na prawach powiatu) 7'a-,; S 7-.7. •_ y.: <7 ■"' i 77yy7y7yJ-yyą.55i 4ą7,oq 7>::->777y77::>7;-.7 7, '^,0Ó 1 551 447,00

4410 Podróże służbowe krajowe 24 700,00 4 000,00 28 700,00

4430 Różne opłaty i składki 24 550,00 -4 000,00 20 550,00

y’- y
._'.y.•• ”ję ■P7:j7’!’!;7;7- Oświata i wychowanie <7;;77/.77 .■ 7y|7 Ę By ■ ■^.^2?4'5Ś3<00 ;'777y 7i/7g:7y^;^224;817^0

80195 \'-7'■'yW7 Pozostała działalność. .•. ■'.ży■ y ■ y ■ */:y.y -77 7;':7-.77 105 550,00 ■'B';77:,7:777 105 814,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 264,00 1 764,00

Pomoc społeczna 77yy:77(y''::My7y 77^^ gBSi;777'.B 7 7 ■ 20 890,00

77.785212:7 g:
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia '. \7 :7•? 
społecznego 7;.. ■ 7; 7y.777:;.;jy 7.' ,-7?;' 77 777':7. y

/;7yyZy7-BB;2.'p8o 217,00 B77^F7<?/7,i:7/7:.:77;'i'7y7o,óó' ' ,g y/g

4300 Zakup usług pozostałych 6 500,00 300,00 6 800,00
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4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 - 300,00 700,00

' .■<.' ', '■’ .> ■ ’ • • '

Składki na;ubezpieczenie zdrowotne opłaca ne za osoby pobierające'; 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne ■ 
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

7:?'7:77.77. 4 642,00 7/7:7'7 " 77'.' 7'7.:■ ■■ 474,00 77'.'■■'X- 77'116,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4 642,00 474,00 5116,00

:: .<; 85214 \ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
rentowe 7'7 ■73z?": \ 173 463,00 j7'7.7; -3 251,00 77 7'7 .7777 7.7 170 212,00

3110 Świadczenia społeczne 173 463,00 -3 251,00 170 212,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej '.77... 3333; r7': 33 :7-'7':;7'777'■77; ■7:7; 316 761,00 7377?377 7' ■ 799,00 7'7'7.; 77 317 560,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 215 280,00 799,00 216 079,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 600,00 -500,00 3 100,00

4260 Zakup energii 6 700,00 - 500,00 6 200,00

4300 Zakup usług pozostałych 10 400,00 500,00 10 900,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 500,00 2 000,00

■:77'8529.5:71'7 Pozostała działalność 3'Ą'.i;7.3:373■'7;•? ■ A?7.-.-■< 7:■żS 140 032,00 7-77;77■■.77.777-.;; 22 868,00 77':'7777,:'-;77,7:'' 162 900,00

3110 Świadczenia społeczne 136132,00 22 868,00 159 000,00

Edl&acjfl na\p pjęką^<^ov^ ■7^7;:;:7J777J7.777'^^ 77'7:77 3:777;7:P.' 777:7160 356,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów\;7^,77:3/<;ży77<:;M?.:73377;=.<-'3;7 ■ 377'■■7.77■7.7.;7377. 62 774,00 ' i 19 618,00 .77';':7..3' 7=:',. ;7'82Ś92,pO

3240 Stypendia dla uczniów 44 714,00 19 618,00 64 332,00

|7^o7g Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :;;77'-:777777777777':77777'o;()'p 777 77;; 777777 1 054 632,00

90095 . Pozostała działalność '7 ?■771"7 ;■ 37'7'.-;7:?: ■7;-; > 7 7 7.; 7<; 7.7 ■■■’■■ 3 7?: 7 :77;3'j7;;7.7777;77377 932,00 C.7 77777 77'-777 7 ■ 0.00 " 7'7 71:7':7.;7.7'.7:, 7377 932,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1 000,00 1 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 14 790,00 -1 000,00 13 790,00

Razem: 23 054 152,00 167 312,00 23 221 464,00

%
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Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2009 r.
Zał Nr 3 do Zarządzenia Nr 62/2009 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 04 listopada 2009 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie

Rolnictwo i łowiectwo ■V:7<,

01095 •.? Pozostała działalność 449 951,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 449 951,00

Administracja publiczna v:./Cm / /:/;.■ 65000,00

75011 Urzędy wojewódzkie 65 000,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 65 000,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
■:^<76ior<:;: 7- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i 24ó,oo

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 248,00

75113 A Wybory do Parlamentu Europejskiego :<7.’ ' : 8 787,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 787,00

Pomoc/sp^ecjznagj-:: ■

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego • •• '/'■ m-.// :■ ■/< 2 079 717,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 079 717,00

77.785  ̂3 m'--; Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum: integracji społecznej, k <■' / /■ '/■/;/■■ ■ ■ ■' / C ? '...■:■■■■■■■■■

■m/</^/3 $16,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 516,00

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe •; ■■■;<: /J" : ' 17149,00

I 2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 17149,00

Razem: 2 625 368,00



Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2009 r.
Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 62/2009 Burmistrza Borku Wikp. z dnia 04 listopada 2009 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie

010 . Rolnictwo i łowiectwo 777777^ 77

01095 ■■■'■ Pozostała działalność 777<ii'-/? 44995-100

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 702,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 113,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 620,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90,00

4300 Zakup usług pozostałych 418,00

4430 Różne opłaty i składki 442 949,00

4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 160,00

4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 899,00

lizali Administracja publiczna
75bti^:

>!'■?-.-.l 1". i'.-.'.ri-rlł--}
U rzędy -wojewódzkie :7Z 7 ■-7 777 7Ż7 :■ 7/ 777; < -:-t ■> ; .'77;' .7 ■ 7'7 ■<' ; 7 ;?/; ■'" /■ ■'. 7.7.; ■:.■■■, . 7 .7 7 65 000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 296,00

.4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 350,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 354,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

7 7 75101 U rzędy ■ naczelnych organ ów władzy państwowej, -kontroli i och rony p rąwą /■.; % < '■ z 7. 77 ' 7;:: ■ . ■" ■ 1 248,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00

4300 Zakup usług pozostałych 848,00

.?<:;:7511:3:'::;.;; Wybory do Parlamentu Europejskiego ■■'■'ę/;'-777 8787,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 960,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 257,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 41,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 369,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 702,00

4300 Zakup usług pozostałych 240,00

4410 Podróże służbowe krajowe 218,00



Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego ■ ...'...i,■' ;" '■

" 2 079 717,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00

3110 Świadczenia społeczne 1 998 217,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 835,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 298,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 767,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 033,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 650,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00

4260 Zakup energii 1 500,00

4270 Zakup usług remontowych 100,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00

4300 Zakup usług pozostałych 6 300,00

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 300,00

4410 Podróże służbowe krajowe 400,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 300,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00

4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00

4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 667,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 
rodzin ne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integ racji społecznej .•

?:3;6i6,óo

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 516,00

■■.?::■ B5214? ::<;? Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe : 17 149,00

3110 Świadczenia społeczne 17 149,00

Razem: 2 625 368,00


