
Zarządzenie Nr 72/2016 
Burmistrza Borku Wlkp. 

z dnia 28 lipca 2016 r.

w sprawie : zmian budżetu i w budżecie na rok 2016.

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 2016
o kwotę 462.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 32.790.723,66 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 32.536.469,66 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 254.254,00 zł.
3. Dochody, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności dotacje celowe 
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9.759.745,66 zł, zgodnie 
z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2016
o kwotę 462.600,00 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków na rok 2016, 
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 32.277.567,88 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 30.654.267,88 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 1.623.300,00 zł.
3. Wydatki, o których mowa w ust.2 obejmują w szczególności wydatki 
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9.759.745,66 zł, zgodnie 
z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Opracowała:
Mirosława Kozłowska



Uzasadnienie:
do Zarządzenia Nr 72/2016 z dnia 28 lipca 2016 r.
Zmiany planu dochodów dotyczą zwiększenia w:

- dz. 852, rozdz. 85211, § 2060- 450.000,00 zł- pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
- dz.852, rozdz. 85214, § 2010 - 12.000,00 zł - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- dz. 852, rozdz. 85215, § 2010- 600,00 zł - dotacja na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego,

Zmiany planu wydatków dotyczą:
- dz.852, rozdz. 85211 zwiększa się wydatki o kwotę 450.000,00 zł na wypłatę zasiłków - Rodzina 500 Plus,
- dz. 852, rozdz. 85214 zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- dz. 852, rozdz. 85215 zwiększa się wydatki o kwotę 600,00 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków 
energetycznych,
Dokonuje się przesunięć między paragrafami w dz. 801, rozdz. 80113, 80195 , w dz. 851, rozdz. 85195, dz. 900, 
rozdz. 90019.


