
UCHWAŁA NR XVI/110 /2008 
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.
Z DNIA  31 STYCZNIA 2008 ROKU

w sprawie: zmian w budżecie 

        Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. 
zm.)  oraz  art.  165,  art.  184  ust.1  i  2  ustawy  z  dnia   30  czerwca  2005  r.
o finansach publicznych (Dz.U.  Nr 249  poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska 
Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian w planie wydatków na rok 2008, jak w załączniku 
Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą 19.088.980 zł.

§ 2. Rezerwy po zmianach wynoszą:
1)   ogólna  145.104 zł,
2)  celowa  21.000  zł,  na  realizacje  zadań  własnych  z  zakresu  zarządzania 
kryzysowego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

opracowała:
Mirosława Kozłowska



Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr XVI/      /2008

z dnia 31 stycznia 2008 r.

Przedstawiam projekt uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. w sprawie zmian  
w budżecie gminy na 2008 rok.

 Zmiany planu budżetu po stronie wydatków dotyczą:
- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne”, w paragrafie 4360 zmniejsza 
się  wydatki  o  kwotę  500  zł  ,  które  planuje  się  przeznaczyć  na  zakup  usług 
telekomunikacyjnych  telefonii  komórkowej  w  rozdziale  75421-  „Zarządzanie 
kryzysowe”;
- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w paragrafie 4370 zmniejsza 
się wydatki o kwotę 1.500 zł, które planuje się w paragrafie 4360 „Opłaty z tytułu 
zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej;
- zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 2.536,00 zł, którą  w rozdziale 90095 
„Pozostała działalność” planuje się przeznaczyć  na zwrot środków udzielonych 
przez PFRON z tytułu nienależnie pobranego dofinansowania do wynagrodzeń 
pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych przez Miejsko Gminny Zakład 
Gospodarczy (zlikwidowany) w kwocie 1.860 zł oraz odsetki 676 zł. 
 


