
 
UCHWAŁA NR XLVII/ 352   /2010 

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. 
Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU 

 
w sprawie: zmian budżetu i w  budżecie  na rok 2010. 
 
 

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 
 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142,  
poz. 1591 z późn. zm.), art.  211, 212, 214, 215, art. 235, 236, 237 ustawy z dnia  
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. 
zm.) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje: 
 
§ 1.1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na rok 2010 o kwotę 256.685 zł, 
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.  
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 22.094.584 zł, z tego: 
1) dochody bieżące w kwocie 19.674.175 zł, 
2) dochody majątkowe w kwocie  2.420.409 zł. 
 
§ 2.1. Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2010 o kwotę 256.685 zł, 
zgodnie  z załącznikiem Nr 2 do niniejszej  uchwały:  
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 27.721.390 zł, z tego: 
1) wydatki bieżące w wysokości  19.020.610 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 
od wynagrodzeń 9.541.846 zł, 
2) dotacje w kwocie 1.087.485 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej 
uchwały, 
3) wydatki majątkowe na 2010 r. w wysokości 8.700.780 zł, zgodnie  
z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 
3.Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne z wyodrębnieniem 
wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2010- 2012, 
określa załącznik Nr 5 do uchwały. 
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii 
Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez 
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)  
a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, 
określa załącznik Nr 6 do uchwały. 
 
§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 5.626.806 zł zostanie sfinansowany przychodami  
z tytułu kredytów i pożyczek. 
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 7 do uchwały.  

   
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
Opracowała; 
Mirosława Kozłowska 



 
Uzasadnienie 
do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp z dnia  21 października  2010 r. 
Zmiany po stronie dochodów dotyczą: 
- dz.010, rozdz. 01095, § 0770 zmniejsza się dochody o kwotę 100.000,00 zł. z tytułu 
sprzedaży  nieruchomości rolnych ( brak zainteresowania zakupem  gruntu położonego obok 
wysypiska w Karolewie), 
- dz.600, rozdz.60016, § 6330 zwiększa się dochody o kwotę 231.500,00 z tytułu dotacji 
celowej otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. 
Budowa jezdni, chodnika i kanału deszczowego w ul. Mickiewicza oraz ciągu pieszo-
jezdnego w ul. Asnyka w Borku Wlkp – etap II. Budowa jezdni i chodnika w ulicy 
Mickiewicza oraz ciągu pieszo-jezdnego w ulicy Asnyka w Borku Wlkp. w ramach zadań 
realizowanych z Programu Wieloletniego pn. ”Narodowy Program Przebudowy Dróg 
Lokalnych 2008-2011” 
- dz.700, rozdz.70005, § 0770 zmniejsza się dochody o kwotę 308.800,00 zł z tytułu zbycia 
nieruchomości (brak zainteresowania zakupem terenu przy ul. Jeżewskiej), 
- dz. 750, rozdz. 75075, § 2707 zmniejsza się dochody o kwotę 713,00 zł z tytułu 
pozyskanych środków bezpośrednio ze źródeł zagranicznych, 
- dz. 756, rozdz. 75618, § 0480 zwiększa się dochody o kwotę 8.000,00 zł  z tytułu opłat za 
sprzedaż alkoholu, 
- dz. 801, rozdz. 80104, § 0830 zwiększa się dochody o kwotę 17.000,00 zł z tytułu usług, 
- w dz. 926, rozdz. 92601, § 6300  zmniejsza się dochody o kwotę 51.672,00zł z tytułu 
dofinansowania z Województwa Wielkopolskiego  realizacji zadania „Moje boisko ORLIK 
2012” oraz w § 6330 o kwotę 52.000,00 zł  z tytułu dofinansowania ze środków 
Ministerstwa Sportu i Turystyki  na inwestycje  „ Moje boisko ORLIK 2012” 
 Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu zmniejszyły się o kwotę 256.685,00 zł  
i wynoszą 22.094.584,00 zł. 
 
Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany: 
 dz.010, rozdz. 01095, § 5060 zwiększa się wydatki o kwotę 50.000,00 na zakup 

gruntu, 
 dz.600, rozdz.60016, § 6050 zmniejsza się wydatki ze środków własnych o kwotę 

231.500,00 zł. a zwiększa o kwotę 231.500,00 zł. z tytułu dotacji  celowej otrzymanej od 
Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa jezdni, chodnika i 
kanału deszczowego w ul. Mickiewicza oraz ciągu pieszo-jezdnego w ul. Asnyka w Borku 
Wlkp – etap II. Budowa jezdni i chodnika w ulicy Mickiewicza oraz ciągu pieszo-
jezdnego w ulicy Asnyka w Borku Wlkp. w ramach zadań realizowanych z Programu 
Wieloletniego pn. ”Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” 

 dz . 700, rozdz. 70005, § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 3.500,00 zł. na zakup usług 
pozostałych ( wycena nieruchomości), 
  w dz. 750 zmniejsza się wydatki o kwotę 23.913,00 zł. w tym na zakupy inwestycyjne 
15.000,00 zł ( zakup witaczy)oraz wydatki inwestycyjne 5.200 zł ( Remont ratusza), 
  w dz. 801, rozdz. 80101 zmniejsza się wydatki o  kwotę ogólna 90.950,00 zł. 
- rozdz. 80103 zwiększa się wydatki o kwotę 14.100,00zł, 
- rozdz. 80104 zwiększa się wydatki o kwotę 20.320,00 zł, 
- rozdz. 80110 zmniejsza się wydatki o kwotę 1.500,00 zł, 
- rozdz. 80113 zwiększa się wydatki o kwotę 15.008,00 zł, 
- rozdz. 80120 zmniejsza się wydatki o kwotę 14.000,00 zł 
- rozdz. 80123 zmniejsza się wydatki o kwotę 89.800,00 zł, 
- rozdz. 80130 zmniejsza się wydatki o kwotę 6.000,00 zł , 
 dz 851, rozdz. 85154 zwiększa się wydatki o kwotę 8.000,00 zł, 
- rozdz. 85195 zmniejsza się wydatki o kwotę 15.000,00 zł. ( zakup szczepionek)a zwiększa 
wydatki inwestycyjne o kwotę 42.000,00 zł. na budowę garażu, 
 dz.853, rozdz. 85395, § 6060 zmniejsza się wydatki na zakupy inwestycyjne o 

kwotę 18.200,00 zł. a zwiększa na zakup usług pozostałych 11.000,00 zł. oraz na różne 
opłaty  
i składki o kwotę 3.700,00 zł ( ubezpieczenie pojazdów). 



 
 dz. 854, rozdz. 85401 zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 14.950,00 zł, 
 dz.926, rozdz. 92601, § 6050 - w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na „Budowę 

boiska sportowego w ramach programu ORLIK 2012 zmniejsza się wydatki o kwotę 
140.000,00 zł 

- rozdz. 92695 ,§ 2820 zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000,00 z tytułu dotacji celowej  
z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom.  
Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 27.721.390,00 zł. 
Deficyt wynosi 5.626.806,00 zł. 

 


