
Zarządzenie Nr 76/2015 
Burmistrza Borku Wlkp. 

z dnia 31 lipca 2015r.

w sprawie : zmian budżetu i w budżecie na rok 2015.

Na podstawie art. 257 pkt 1 oraz 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) 
zarządzam, co następuje:

§1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2015 o kwotę 
14.866,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 27.182.461,49 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 24.971.450,01 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 2.211.011,48 zł.

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki na rok 2015 o kwotę 14.866,00 zł oraz 
dokonuje się zmian w planie wydatków na rok 2015, zgodnie 
z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 27.427.805,39 zł, z tego .
1) wydatki bieżące w wysokości 23.924.957,39 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 3.502.848,00 zł.

§ 3 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza

Jolanta Chudzińska

Opracowała:
Mirosława Kozłowska



Uzasadnienie:
do Zarządzenia Nr 7672015 z dnia31 lipca 2015 r.
Zmiany planu dochodów dotyczą zwiększenia w:
- dz.852, rozdz.85206 § 2030 o kwotę 13.063,00 zł,
- dz. 852, rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 623,00 zł,
- dz.852, rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 1.180,00 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą :
- dz.852, rozdz. 85206 zwiększa się wydatki o kwotę 13.063,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń dla asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej 
pieczy zastępczej na 2015 r,
- dz. 852, rozdz. 85213 zwiększa się wydatki na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne, 
- dz. 852, rozdz. 852zwiększa się wydatki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- w rozdz. 85219 dokonuje się przesunięć miedzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na 
na usługi remontowe.



DOCHODY
Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 76/2015 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 31 lipca 2015 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Pomoc społeczna 2 150 028,00

Wspieranie rodziny 0,00 13 063,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 13 063,00 13 063,00

Składki na ubezpieczeniezdrowotne opłacane za osoby pobierające : <
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
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2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 766,00 623,00 2 389,00

Źłasiłktetąfe^ 18 600,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin (związków gmin) 18 600,00 1 180,00 19 780,00

Razem: 27 167 595,49 14 866,00 27 182 461,49
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WYDATKI
Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 76/2015 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 31 lipca 2015 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
■® 852®® Pomoc społeczna 2 897 814,00 14 866,00

85206 liii# ®®®®®®O 59 179,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 216,00 11 065,00 41 281,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 869,00 1 998,00 7 867,00
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.
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4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 383,00 623,00 10 006,00

SWO ®®6 w1®®®....... 30 624,00

3110 Świadczenia społeczne 29 444,00 1 180,00 30 624,00

: ®®:®: 4.?® ri®^ : ::^<?;.:- W576,oo <;®:®-®-®®b;bo 406 576,00

4270 Zakup usług remontowych 2 191,00 1 000,00 3 191,00

4300 Zakup usług pozostałych 13 964,00 -1 000,00 12 964,00

Razem: 27 412 939,39 14 866,00 27 427 805,39
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