
UCHWAŁA NR  XIX/107/2012 

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. 

               Z DNIA 26 KWIETNIA 2012 ROKU   

 

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na 2011 rok 
 

 

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

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 

art. 212, 214, 215, 222, 235-237 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 2012 rok o kwotę 298.943 zł,  

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały uchwały. 

2.Planowane dochody po zmianach wynoszą 24.626.702 zł, z tego: 

1) dochody bieżące w kwocie 23.001.488 zł, 

2) dochody majątkowe w kwocie 1.625.214 zł. 

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 

1) dotacje celowe na realizację zadań  realizowanych na podstawie umów lub 

porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości  

103.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 

2) 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 ustawy  

o finansach publicznych w wysokości 1.329.214 zł.  

 

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2011 o kwotę 180.517 zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

2.Planowane wydatki po zmianach wynoszą 26.018.660 zł, z tego: 

1) wydatki bieżące w kwocie 21.604.530 zł, 

2) wydatki majątkowe w kwocie 4.414.130 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, 

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczegó1ności: 

1) wydatki na realizację zadań  realizowanych  w drodze  umów lub porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 229.631 zł,  

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z rea1izacją  

zadań  w wysokości 3.642.182 zł. 

 

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 1.391.958 zł zostanie sfinansowany przychodami  

z tytułu kredytów i pożyczek. 

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2.724.541 zł. 

3. Określa się łączna kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.332.883 zł. 

4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 

 



§ 4. Planowana wysokość dotacji udzielonych z budżetu Gminy po zmianach  

wynosi  1.629.491 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, z tego: 

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.453.091 zł, 

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 176.400 zł. 

 

§ 5. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych w kwocie 100.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych  

w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  

w wysokości 97.602 zł.  

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie 

przeciwdziałania narkomanii w wysokości 8.000 zł.  

 

§ 6. Rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą: 

1) ogólna w wysokości 88.449 zł, 

2) celowa w wysokości 50.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu 

zarządzania kryzysowego. 

 

§ 7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz 

emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.745.381 zł, w tym : 

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu  

500.000 zł. 

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 1.391.958 zł 

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań  z tytułu zaciągniętych kredytów  

i pożyczek 853.423 zł. 

 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp. 

 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Opracowała: 

Mirosława Kozłowska 


