
UCHWAŁA NR XLVI/M/2018 
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 8 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, 
co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2018 rok o kwotę 
11.462,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2.Planowane dochody po zmianach wynoszą 37.866.163,30 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 36.751.786,30 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 1.114.377,00 zł.
3. Dochody, o których mowa w ust.2 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 12.477.218,30 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 3,
2) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie 
porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 8.800,00 zł, zgodnie 
z załącznikiem Nr 4.

§2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2018 o kwotę 
11.462,61 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem 
Nr 2 do niniejszej uchwały.
2.Planowane wydatki po zmianach wynoszą 38.759.598,75 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 35.547.311,19 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 3.212.287,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 
do niniejszej uchwały.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 12.477.218,30 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 3,
2) wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień 
z organami administracji rządowej w wysokości 8.800,00 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 4.
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§ 3. Planowana wysokość dotacji udzielonych z budżetu Gminy wynosi 
2.179.248,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, z tego: 
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.973.048,00 zł, 
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 206.200,00 zł.

§ 4 . Planowana wysokość wyodrębnionego funduszu sołeckiego po 
dokonanych zmianach, według zestawienia wydatków z podziałem kwot 
i określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw oraz pozostałe 
wydatki jednostek pomocniczych określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracowała:
Mirosława Kozłowska
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Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej Nr XLVI/>ći 72018 z dnia 08 czerwca 2018 r.

Zmiany planu dochodów dotyczą:

• dział 700, rozdz. 70005 zwiększa się dochody o kwotę 10.000,00 zł z tytułu różnych dochodów,
• dział 758, rozdz.75814 zwiększa się dochody o kwotę 1.462,61 zł z tytułu dotacji celowej na 

sfinansowanie zrealizowanych w 2017r. zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stany 
cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Zmiany planu wydatków dotyczą:

• dz. 750, rozdz. 75011 zwiększa się wydatki o kwotę 1.462,61 zł na wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń oraz w rozdz. 75023 o kwotę 7.000,00 zł na zakup usług pozostałych,

• w dz. 852, rozdz. 85219 zwiększa się wydatki o kwotę 8.000,00 zł, w tym na zakupy inwestycyjne 
5.000,00 zł- zakup oprogramowania,

• w rozdz. 85202 zmniejsza się wydatki o kwotę 3.418,00 zł, a zwiększa w rozdz. 85502 o kwotę 
3.418,00 zł - zmiany dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,

• dz.853, rozdz. 85395 zmniejsza się wydatki o kwotę 1.000,00zł, a zwiększa w dz. 926, rozdz. 92605 
o kwotę 1.000,00 zł - zmiany dotyczą dofinansowania zadań zleconych do realizacji organizacjom 
prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Na wniosek sołectwa Wycisłowo dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach funduszu 
sołeckiego w rozdz. 92109.


