
UCHWAŁA NR  XXXVII/  216 /2013
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

             Z DNIA  24 PAŹDZIERNIKA 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 2013, poz. 594 ze zmianami ), oraz art. art. 212, 
214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami)  Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, 
co następuje:

§1.1. Zmniejsza się  planowane dochody budżetu na 2013 rok o kwotę 700.000,00 zł, 
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały uchwały.
2.Planowane dochody po zmianach wynoszą 26.818.593,08 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 24.461.989,46 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 2.356.603,62 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2013 o kwotę 850.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2.Planowane wydatki po zmianach wynoszą 25.492.543,08 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 22.520.413,73 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 2.972.129,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Planowana wysokość dotacji udzielonych z budżetu Gminy po zmianach wynosi 
1.985.663,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych -  1.870.663,00 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 115.000,00 zł.

§ 4. 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.

§ 5. 1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.326.050,00 zł przeznacza się na spłatę 
zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1.547.330,00 zł.
3. Określa się łączna kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.873.380,00 zł.
4. Przychody i rozchody budżetu po zmianach określa załącznik Nr 6 
do niniejszej uchwały.

 



§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz
emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.946.817,00 zł, w tym :
1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 
500.000,00 zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań  z tytułu zaciągniętych kredytów 
i pożyczek 1.446.817,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Opracowała:
Mirosława Kozłowska

 



 


