
       
    

Zarządzenie nr 130/2013 
Burmistrza Bornego Sulinowa 

z dnia 14 listopada 2013 r. 
 
w sprawie projektu budŜetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2014 oraz zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2014-2031 
 

Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645), art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 
938) zarządzam, co następuje: 
 

§ 1.  Przedkładam projekt budŜetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2014 zamykający 
się kwotami: 
 
- po stronie dochodów - 35 090 720 zł 
 
- po stronie wydatków - 34 465 432 zł 
 
NadwyŜka budŜetowa w kwocie 625 288 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i 
poŜyczek.  
 

§ 2. Przedkładam zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na 
lata 2014-2031. 

 
§ 3. Projekt budŜetu Gminy Borne Sulinowo wraz z projektem uchwały budŜetowej 

Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie i załącznikami określonymi w uchwale w sprawie 
określenia trybu prac nad projektem uchwały budŜetowej i szczegółowości materiałów 
informacyjnych towarzyszących projektowi budŜetu Gminy Borne Sulinowo oraz projektem 
uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne 
Sulinowo na lata 2014-2031 przedkładam Radzie Miejskiej w Bornem Sulinowie oraz 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie. 
 

§ 4. Do czasu uchwalenia budŜetu Gminy Borne Sulinowo przez Radę Miejską w 
Bornem Sulinowie projekt budŜetu Gminy Borne Sulinowo jest podstawą gospodarki 
finansowej Gminy Borne Sulinowo. 

 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Projekt 

budŜetu Gminy Borne Sulinowo wraz z projektem zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Borne Sulinowo zostanie przekazany do wiadomości mieszkańców poprzez 
umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w  Bornem Sulinowie oraz 
na zebraniach wiejskich. 

 


