
UCHWAŁA NR XX/  111  /2012
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

Z DNIA  31 MAJA 2012 ROKU

w sprawie: zmian budżetu i w  budżecie  na 2012 rok.

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o  samorządzie  gminnym (Dz.  U.  z  2001 r.,  Nr  142,  poz.  1591 z  późn.  zm.),  
art. art.  212,  235- 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz.U.  Nr  157,  poz.  1240 z  późn.  zm.)  Rada  Miejska  Borku Wlkp.  uchwala,  
co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2012 rok o kwotę 11.640 zł, 
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 24.996.107 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 23.370.893 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 1.625.214 zł.
3. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności   dotacje celowe na 
realizację  zadań  realizowanych  na  podstawie  umów  lub  porozumień  z  innymi 
jednostkami  samorządu  terytorialnego  w  wysokości  108.190  zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki na 2012 rok o kwotę 11.640 zł, zgodnie  
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej  uchwały: 
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 26.388.065 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie  21.927.135 zł, 
2)  wydatki  majątkowe w kwocie  4.460.930 zł,  zgodnie  z  załącznikiem Nr 4  do 
niniejszej uchwały.
3.  Wydatki,  o  których  mowa  w  ust.  1  obejmują  w  szczegó1ności  wydatki  na 
realizację  zadań  realizowanych  w  drodze  umów  lub  porozumień  między 
jednostkami  samorządu  terytorialnego  w  wysokości  234.821  zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§  3.  Planowana  wysokość  wyodrębnionego  funduszu  sołeckiego  po  dokonanych 
zmianach  według  zestawienia  wydatków  z  podziałem  kwot  oraz  określeniem 
przedsięwzięć  do  realizacji  poszczególnych  sołectw,  oraz  pozostałe  wydatki 
jednostek pomocniczych określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracowała;
Mirosława Kozłowska




