
UCHWAŁA NR XLVII/548/2014
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 11 września 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz.379 i poz. 1072) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz.1646 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 
911) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok o kwotę 156 964,00 zł,
w tym:

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 156 964,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok o kwotę 487 510,00 zł, w tym:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 487 510,00 zł

– zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok o kwotę 227 945,00 zł zgodnie 
z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Borne Sulinowo zamyka się :

1) po stronie dochodów 37 239 061,88 zł, w tym:

- dochody bieżące 33 710 031,32 zł,

- dochody majątkowe 3 529 030,56 zł,

- plan finansowy zadań zleconych 4 204 548,96 zł,

- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 23 900,00 zł;

2) po stronie wydatków 36 261 784,23 zł, w tym:

- wydatki bieżące  32 820 245,37 zł,

- wydatki majątkowe 3 441 538,86 zł,

- plan finansowy zadań zleconych 4 204 548,96 zł,

- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 23 900,00 zł;

3) inne przychody 744 506,51 zł;

4) inne rozchody 1 721 784,16 zł. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów zawiera Załącznik Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa, który dokona odpowiednich zmian 
w układzie wykonawczym budżetu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2014.

 Przewodniczący Rady Miejskiej

dr inż. Tomasz Skowronek
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Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- umowy dotacji Nr 2014D0093K z dnia 11 czerwca 2014 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

  Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie zadania: Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 

  z funkcją usuwania skażeń dla OSP Borne Sulinowo - kwota dofinansowania 100.000,00 zł,

- pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Nr BK/ZWF/KP/4303/0294/K/14/

  7/565/14 z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia dofinansowania w formie dotacji w wysokości 56.964,00 zł na 

  realizację zadania: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo - etap III".

Dział §

754

6260

900

6260

6297

Uzasadnienie:

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zmniejszenia środków o kwotę 487.510,00 zł

z tytułu dotacji na realizację operacji pn. Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią ze źródeł odnawialnych 

na terenie Gminy Borne Sulinowo.

Po stronie przychodów dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 70.981,00 zł z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie na realizację operacji 

  pn. Urządzenie placu zabaw przy Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie,

- zmniejszenia środków o kwotę 9.003,88 zł z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie na realizację operacji 

  pn. Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego Bornego Sulinowa poprzez wykonanie ścieżki spacerowej 

  "Historia w graffiti".

-  zł                         75412

90002 Gospodarka odpadami

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 

finansów publicznych

56 964,00 zł              

56 964,00 zł              

-  zł                         

-  zł                         

-  zł                         

100 000,00 zł            

100 000,00 zł            -  zł                         

100 000,00 zł            

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 

finansów publicznych

Razem: 156 964,00 zł            

-  zł                         90015

487 510,00 zł            

487 510,00 zł            

Rozdział Nazwa Zwiększenia 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XLVII/548/2014

 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

z dnia 11 września 2014 r.

Kwota 

Zmniejszenia

56 964,00 zł              

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

487 510,00 zł            

487 510,00 zł            -  zł                         

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 

(związków gmin), powiatów (związków powiatów), 

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Ochotnicze straże pożarne 
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Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział § Zwiększenia

400

-  zł                       

-  zł                       

4300 -  zł                       
630 147 594,22 zł           

147 594,22 zł           
6050 -  zł                       
6057 70 981,00 zł             
6059 76 613,22 zł             

754 230 000,00 zł           

230 000,00 zł           

6230

230 000,00 zł           

900 56 964,00 zł            

56 964,00 zł             

6050 56 964,00 zł             

-  zł                       

6050 -  zł                       

434 558,22 zł           

Uzasadnienie:

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę dokonano zmniejszenia środków o kwotę 40.000,00 zł zaplanowanych 

na dopłaty do ścieków (przeniesienie do działu 754).

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 147.594,22 zł z przeznaczeniem na realizację operacji w ramach PROW pn. Urządzenie placu zabaw przy 

  Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, przy czym 70.981,00 zł środki UE i 76.613,22 zł środki budżetu gminy,

- zmniejszenia środków o kwotę 50.000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Uzupełnienie placu zabaw przy MBP i CKiR,

- zmniejszenia środków o kwotę 26.613,22 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa i remonty placów zabaw na terenie gminy.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przedsięwzięcia związane z ochroną 

  powierzchni ziemi: Zabezpieczenie obszarów cennych przyrodniczo w tym obszarów Natura 2000, rezerwatów, Drawskiego Parku Krajobrazowego, 

  poprzez zakup specjalistycznego pojazdu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP w Bornem Sulinowie (środki budżetu gminy),

- zwiększenia środków o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przedsięwzięcia związane z ochroną 

  powierzchni ziemi: Zabezpieczenie obszarów cennych przyrodniczo w tym obszarów Natura 2000, rezerwatów, Drawskiego Parku Krajobrazowego, 

  poprzez zakup specjalistycznego pojazdu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP w Bornem Sulinowie (środki WFOŚiGW).

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 90.000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Przedsięwzięcia związane z ochroną wód: Budowa 

  osadnika i naprawa separatorów,

- zwiększenia środków o kwotę 56.964,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z 

  terenu Gminy Borne Sulinowo - etap III.

Po stronie rozchodów dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 9.003,88 zł z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Promocja lokalnego 

  dziedzictwa kulturowego i historycznego Bornego Sulinowa poprzez wykonanie ścieżki spacerowej "Historia w graffiti",

- zmniejszenia środków o kwotę 487.510,00 zł z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Montaż oświetlenia 

  drogowego i ulicznego zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo".

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i 

wodę 

Dostarczanie wody 

Zakup usług pozostałych 

40 000,00 zł             

40 000,00 zł              

40 000,00 zł              

Gospodarka odpadami

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

-  zł                        

-  zł                        

40002

Turystyka 76 613,22 zł             

90 000,00 zł              

90 000,00 zł              

-  zł                        

90 000,00 zł             Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

-  zł                        

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -  zł                        

63095

-  zł                        

-  zł                        

Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

Ochotnicze straże pożarne 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

76 613,22 zł              
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 76 613,22 zł              

206 613,22 zł           Razem:

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLVII/548/2014

 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

z dnia 11 września 2014 r.

Rozdział Nazwa

Kwota

90002

Zmniejszenia 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 

niezaliczanych do sektora finansów publicznych 

75412

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 

za korzystanie ze środowiska 
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01 Przychody Kwota 02 Rozchody Kwota

1. Dochody 37 239 061,88 zł    1. Wydatki 36 261 784,23 zł   

2. Pożyczki 744 506,51 zł          2. Spłaty kredytów 586 888,53 zł        

3. Spłaty pożyczek 1 134 895,63 zł     

Ogółem przychody 37 983 568,39 zł    Ogółem rozchody 37 983 568,39 zł   

Budżet Miasta i Gminy Borne Sulinowo

na 2014 rok

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XLVII/548/2014

Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie

z dnia 11 września 2014 r.

Przychody i Rozchody Bilansujące
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