
 

UCHWAŁA NR XV/129/2019 

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. 

 

z dnia 12 grudnia 2019 r  

 

w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2019 

 

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 869) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje: 

 

      § 1.1. Zwiększa się planowane dochody  budżetu na 2019 rok o kwotę  

756.700,00 zł,  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2.Planowane dochody po zmianach wynoszą 39.870.956,84 zł, z tego: 

1) dochody bieżące w kwocie 38.636.357,49 zł, 

2) dochody majątkowe w kwocie 1.234.599,35 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 

11.439.052,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 

 

    § 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2019 o kwotę  

756.700,00 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem  

Nr 2 do niniejszej uchwały. 

2.Planowane wydatki po zmianach wynoszą 40.861.462,92 zł, z tego: 

1) wydatki bieżące w kwocie 37.015.635,67 zł, 

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.845.827,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4  

do niniejszej uchwały. 

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 

11.439.052,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 

 

    § 3. Planowana wysokość dotacji udzielonych z budżetu Gminy wynosi  

3.051.743,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, z tego: 

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.736.943,00 zł, 

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 314.800,00 zł. 

 

        § 4. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, 

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 

       

   § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp. 

 

     § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: 

Mirosława Kozłowska 

 

 



 

Uzasadnienie do Uchwały  Nr XV/129/2019 Rady Miejskiej  z dnia 12 grudnia  2019 r. 
 

Zmiany  planu dochodów dotyczą: 

 754, rozdz. 75412 zwiększa się dochody o kwotę 5.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej z 

Powiatu Gostyńskiego,  

  852, rozdz. 85216 zwiększa się dochody o kwotę 2.000,00 zł z tytułu dotacji celowej, 

 853, rozdz. 85395 zwiększa się dochody o kwotę 65.800,00 z tytułu dotacji z funduszy celowych, 

 855, rozdz. 85501 zwiększa się dochody o kwotę 683.900,00 zł z tytułu dotacji celowej, 

 

Po dokonanych zmianach dochody zwiększyły się o 756.700,00 zł i wynoszą 39.870.956,84 zł.  

 

Zmiany planu wydatków dotyczą: 

 dz.600, rozdz.60016 dokonuje zmian w planie zadań inwestycyjnych 

-„Przebudowa drogi Bolesławów-Zimnowoda” zmniejsza się plan o 10.000,00 zł, 

- „ Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Skoków, Bruczków, Leonów i Bolesławów” zwiększa 

się plan o kwotę 10.000,00 zł, 

 dz.750, rozdz. 75023 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł z tytułu różnych opłat i składek, 

- zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne- zakup pieca gazowego wraz z montażem – 40.000,00 zł, 

- w rozdz. 75095 zwiększa się plan wydatków o 10.000,00 zł na różne opłaty i składki, 

 dz.754, rozdz. 75412 zwiększa się plan wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 5.000,00 zł z tytułu 

pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Gostyński na zakup używanego samochodu specjalnego 

pożarniczego, 

 w rozdz. 75495 dokonuje się zmiany planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na zakup 

materiałów,  

 dz,801, rozdz. 80117 dokonuje się zmiany planu wydatków w celu zabezpieczenia środków zakup usług, 

w rozdz. 80195 zmniejsza się wydatki o kwotę 40.000,00 zł,  

 dz. 852, rozdz., 85216 zwiększa się wydatki o kwotę 2.000,00 zł na świadczenia  społeczne , 

  rozdz. 85219  dokonuje się zmiany planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia 

bezosobowe  oraz zakup materiałów, 

 dz. 853, rozdz. 85395 zwiększa się wydatki o kwotę 65.800,00 zł – dotacja dla ZAZ,  

 dz. 855, rozdz.85501,  zwiększa się wydatki o kwotę 677.084,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia 

społeczne i wydatki związane z obsługą tych świadczeń,  

 rozdz. 85502, 85504, 85595 dokonuje się zmiany planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na 

działalność  Zespołu Interdyscyplinarnego jak i bieżącą działalność ośrodka. 


