
UCHWAŁA NR V/ 25 /2011
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

Z DNIA  17 MARCA 2011 ROKU

w sprawie: zmian  w  budżecie  na 2011 rok.

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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, 222 art. 235, 236, 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.  Dokonuje  się  zmiany  planu  dochodów   budżetu  na  2011  rok,  zgodnie  
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 25.381.896 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 20.389.050 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 4.992.846 zł.
3.  Dochody,  o  których  mowa  w ust.2  obejmują  dotacje  i  środki  zewnętrzne  na 
finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 2.368.500 zł.

§ 2.1. Dokonuje się zmian planu wydatków na 2011 rok, zgodnie  z załącznikiem 
Nr 2 do niniejszej  uchwały: 
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 29.101.535 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie  20.270.457 zł, 
2) wydatki majątkowe w kwocie 8.831.078 zł, zgodnie z załącznikiem 
Nr 3 do niniejszej uchwały,
3. Wydatki, o których mowa w ust. 2  obejmują wydatki na programy finansowane 
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej 
z realizacją zadań w wysokości 3.451.600 zł.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planowanych dotacjach udzielonych z budżetu Gminy 
w 2011 roku.
2.  Planowana   wysokość  dotacji  po  zmianach  wynosi  1.969.646  zł,  zgodnie  
z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.858.146 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 111.500 zł.

§ 4. Rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą :
1) ogólna  31.619 zł,
2) celowa  50.000  zł,  na  realizację  zadań  własnych  z  zakresu  zarządzania 

kryzysowego.
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§ 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 Borku Wlkp z dnia  17 marca 2011 r.
Zmiany po stronie dochodów dotyczą:
-  dz.  600,  rozdz.  60016, §  6207 – zwiększa  się dochody budżetowe o kwotę 759.565 zł. 
natomiast zmniejsza się w § 6308 o kwotę 759.565 zł.

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:
• w dz. 600, rozdz. 60016, dokonuje się następujących zmian -

  - zmniejsza się wydatki w § 6058 o kwotę 759.565 zł, zwiększa w § 6057 o kwotę 759.565 zł 
( dotyczy zadania Budowa z przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ul. 
Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965), 
• w dz. 900, rozdz. 90015, § 4260 zmniejsza się wydatki  o kwotę 5.600 zł, 
• w  dz.758,  rozdz.  75818,  §  4810  zwiększa  się  rezerwę  celową  o  kwotę  5.600  zł.,  na 

realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
• w dz. 921, rozdz. 92109, § 2480 zmniejsza się dotację podmiotowa dla instytucji kultury o 

kwotę 105.000 zł, natomiast zwiększa w § 6220 o kwotę 105.000 zł. – dotacja celowa dla 
instytucji kultury na zakupy inwestycyjne. 
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