
UCHWAŁA NR XIX/ 131 /2008
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

Z DNIA 30 MAJA 2008 ROKU

w sprawie: zmian budżetu i 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. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 16.036 zł, jak w załączniku 
Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 19.307.984 zł.

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 16.036 zł,  jak w załączniku 
Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 20.456.631 zł.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują:
   1) wydatki bieżące w wysokości 16.451.440 zł, w tym
    wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń  8.178.544 zł,
   2) wydatki majątkowe w wysokości  4.005.191 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 
4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi
z wyodrębnieniem na finansowanie poszczególnych programów w latach
2008-2010, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3.1.Deficyt budżetu w kwocie 1.148.647 zł zostanie sfinansowany przychodami 
z tytułu pożyczek i kredytów.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 5.

§ 4. Rezerwy po zmianach wynoszą:
1)  ogólna  153.579 zł,
2)  celowa  21.000  zł,  na  realizację  zadań  własnych  z  zakresu  zarządzania 
kryzysowego.

§  5.  Ustala  się  plan  przychodów  i  wydatków  Gminnego  Funduszu  Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody  55.000 zł
2) wydatki      87.800 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6.



§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

opracowała:
Mirosława Kozłowska



Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr XIX/131/2008

z dnia 30 maja 2008 r.

Przedstawiam projekt Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp w sprawie zmian budżetu 
i w budżecie gminy na 2008 rok.
I. Zwiększa się dochody o kwotę 16.036 zł :
- w dziale 80101  „Szkoły podstawowe”, o kwotę 2.286 zł z tytułu otrzymanych 
środków na współfinansowanie zajęć chóru ze środków w dyspozycji Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w ramach Ogólnopolskiego  programu rozwoju chórów 
szkolnych „Śpiewająca Polska ”,
- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się wydatki o kwotę 3.750 
zł z tytułu dotacji celowej,
- w rozdziale 90004 „ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w kwocie 10.000 zł
 z usług ( za wywóz śmieci).

II. Zwiększa się wydatki o kwotę 16.036 zł:
- w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się 
wydatki o kwotę 7.000 zł, które w rozdziale 75023 „Urzędy gmin ” przeznacza się na 
zakupy inwestycyjne (zakup oprogramowania),
- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 2.286 zł na wynagrodzenia 
bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dla osoby zajmującej się realizacją 
programu „Śpiewająca Polska”, 
- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 3.750 zł, na wypłatę 
dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 
w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 
2008,
- rozdziale  90003 „Oczyszczanie miast i wsi” o kwotę15.000 zł  na zakupy 
inwestycyjne (zakup sprzętu).
Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 5.030 zł, którą przeznacza się w rozdziale 
90003 na zakup sprzętu (5.000 zł)  oraz w rozdziale 01095 na zakup usług 
zdrowotnych 
 (30 zł).


