
UCHWAŁA NR  XLII/ 242 /2014
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

Z DNIA 27 MARCA 2014 ROKU

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na 2014 rok

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z  późn. zm.), oraz art. art. 212,
214, 215, 235, 236, 237  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska Borku Wlkp. 
uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody  budżetu na 2014 rok o kwotę 324.322,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2.Planowane dochody po zmianach wynoszą 26.085.269,00 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 24.953.541,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 1.131.728,00 zł.
3. Dochody, o których mowa w ust.  1 obejmują w szczególności dotacje i  środki
zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy 
o finansach publicznych w wysokości 1.654.202,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2014 o kwotę 324.322,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2.Planowane wydatki po zmianach wynoszą 25.498.452,00 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 23.548.073,00 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 1.950.379,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 
do niniejszej uchwały.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczegó1ności wydatki 
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5  ust. 1 pkt 2 
i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań 
w wysokości 1.684.496,00 zł.

§ 3. Planowana wysokość dotacji udzielonych z budżetu Gminy po zmianach wynosi 
2.079.994,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych -  1.924.494,00 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 155.500,00 zł.

§ 4. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.



§  5.  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 6 do niniejszej uchwały.

§ 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 XLII/  242   /2014 z dnia 27 marca 2014 r.

Zmiany  planu dochodów dotyczą:
 dz. 600, rozdz. 60016, § 6280 zwiększa się dochody o kwotę 81.892,00 zł z tytułu bezzwrotnej

pomocy finansowej od Agencji Nieruchomości Rolnych o/ w Poznaniu, 
dz. 750, rozdz.  75095, § 0970 zwiększa się dochody o kwotę 513.624,00 zł   z tytułu zwrotu

środków po rozliczeniu VAT,
   dz. 756, rozdz. 75615,  § 0310, 0320   zmniejsza się dochody o ogólną kwotę 360.000,00 zł 
 z tytułu pod. od nieruchomości i pod. rolnego - aktualizacja przypisu,
dz. 758 rozdz. 75801, § 2920 zmniejsza się dochody o kwotę 251.063,00 zł z tytułu subwencji

ogólnej,
  dz. 801, rozdz. 80103 oraz 80104 zwiększa się dochody budżetowe o ogólną kwotę 358.767,00 zł

z tytułu dotacji celowej na realizacje zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
  dz.853, rozdz.85395, § 2707, 2009 dokonuje się przesunięć miedzy paragrafami ( dot. realizacji

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tytuł Projektu „Przez Zakład Aktywności Zawodowej 
na  rynek  pracy”,  gdzie  dofinansowanie  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego
wynosi 257.137,00 zł, z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu 13.619,00 zł)

dz. 921, rozdz. 92109, § 6208 zmniejsza się wydatki o kwotę 18.898,00 zł.(dot. środków 
na świetlicę w Koszkowie). 
Po dokonanych zmianach dochody zwiększyły się o kwotę 324.322,00 zł i wynoszą 
26.085.269,00 zł

Zmiany po stronie wydatków dotyczą:
  dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 zwiększa się wydatki  inwestycyjne o kwotę 84.892,00 zł. 

na zadanie „Przywrócenie do właściwego stanu technicznego drogi położonej na działce nr 26 
w obr. Zimnowoda g. Borek Wlkp.”,

  dz.  750, rozdz.  75095, § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 189.000,00 zł   na zakup usług
pozostałych (usługa prawnicza  oraz doradztwo prawne),

  dz. 801, rozdz. 80103, rozdz. 80104 zwiększa się wydatki o kwotę 358.767,00 zł z tytułu  dotacji
celowej na realizacje zadań w zakresie wychowania przedszkolnego natomiast zmniejsza się
środki własne o kwotę 358.767,00 zł.

  dz. 853, rozdz. 85395,§ 2007 zmniejsza się wydatki o kwotę 13.439,00  zł a zwiększa w § 2009 
o kwotę 13.619,00 zł.( są to środki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu na realizacje
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tytuł projektu „Przez Zakład Aktywności Zawodowej
na rynek pracy”

  dz.  900,  rozdz.  90015,  §  4300 zwiększa  się  wydatki  o  kwotę  50.430,00 zł.  na  zakup  usług
pozostałych,

  dz. 921, rozdz. 92109, § 6050, 6058,6059 dokonuje się przesunięć miedzy paragrafami 
(dot.  świetlicy w Koszkowie).

   rozdz. 92105, 92109, 92601 dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach funduszu
sołeckiego (wydatki bieżące).

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększyły się o kwotę 324.322,00 zł i wynoszą 
25.498.452,00 zł.


