
UCHWAŁA NR  XXXII/  186  /2013
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

        Z DNIA 18 KWIETNIA 2013 ROKU

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na 2013 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 ze zmianami), oraz 
art. art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)  Rada Miejska Borku Wlkp. 
uchwala, co następuje:

§1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2013 rok o kwotę 187.500. zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 26.415.949 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 23.368.269 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 3.047.680 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2013 o kwotę 298.002 zł, 
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 25.372.193 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 21.845.875 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 3.526.318 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.043.756 zł przeznacza się na spłatę 
zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1.679.624 zł.
3. Określa się łączna kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.723.380 zł.
4. Przychody i rozchody budżetu po zmianach określa załącznik Nr 4 
do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych w kwocie 100.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych 
w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
w wysokości 98.015 zł. 

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie 
przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.000 zł. 

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz
emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.079.111 zł, w tym :
1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 
500.000 zł,



2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań  z tytułu zaciągniętych kredytów 
i pożyczek 1.579.111 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Opracowała:
Mirosława Kozłowska



Uzasadnienie do uchwały  Rady Miejskiej Nr XXXII/     /2013 z dnia 18 kwietnia 2013 r.
Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

  rozdz. 60016, § 6300 zwiększa się dochody o kwotę 187.500 zł z tytułu dotacji celowej 
otrzymanej Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych.

Zmiany po stronie wydatków dotyczą:
 dz.600, rozdz. 60016, § 6050 zwiększa się wydatki o kwotę 289.987 zł na zadania 

inwestycyjne tj. na : 
1. Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Skokówko-Jeżewo  104.500 zł,
2. Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 744039P na odcinku 
   Skoków –Skokówko 103.000 zł.
3. Przebudowę drogi gminnej nr 744066 oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego przy
 ul. Droga Lisia 82.487 zł,
 dz.750, rozdz. 75095, dokonuje się przesunięć miedzy paragrafami o kwotę 2.500 zł,
 dz. 851, rozdz. 85154, § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 8.015 zł ( środki, które nie zostały 

wydatkowane na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani w stosunku do wpływów za 
zezwolenia na sprzedaż alkoholu w  2012- z wolnych środków).

 dz.757, rozdz. 75702, dokonuje się przesunięć miedzy paragrafami o kwotę 12.420 zł.
Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 25.372.193 zł.
Nadwyżka budżetu wynosi 1.043.756 zł.


