
UCHWAŁA NR XXXVIII/471/2013
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok

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

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok o kwotę 36 630,00 zł, 
w tym: 

-  dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 36 630,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok o kwotę 1 745 852,98 zł w tym: 

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 983 134,35 zł, 

- wpływ dochodów własnych 762 718,63 zł 

– zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok o kwotę 730 342,86 zł zgodnie 
z Załącznikiem Nr 2. 

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

1) po stronie dochodów 33 912 680,53 zł, w tym: 

- dochody bieżące 32 716 013,91 zł, 

- dochody majątkowe 1 196 666,62 zł, 

- plan finansowy zadań zleconych 4 508 603,91 zł, 

- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 37 626,00 zł;

2) po stronie wydatków 36 011 560,65 zł, w tym: 

- wydatki bieżące 31 985 938,41 zł, 

- wydatki majątkowe 4 025 622,24 zł, 

- plan finansowy zadań zleconych 4 508 603,91 zł, 

- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 37 626,00zł;

3) inne przychody 3 748 587,54 zł; 

4) inne rozchody 1 649 707,42 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 2013. 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

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

Na podstawie:

- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.89.35.2013.KD z dnia 21 października 2013 roku

  w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych dla gminy o kwotę 36.630,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań 

  bieżących tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 

  pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.).

Dział §

852

2360

2030

900

6297

6297

921

6297

Uzasadnienie:

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano zmniejszenia środków o kwotę 762.718,63 zł z tytułu dochodów gminy od 

zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego (dochody gminy realizowane przez Komorników Sądowych).

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zmniejszenia środków o kwotę 756.134,35 zł z tytułu 

dotacji na realizację operacji pn. Budowa i wyposażenie targowiska "Mój Rynek" w Bornem Sulinowie oraz zmniejszenia środków

o kwotę 48.000,00 zł z tytułu dotacji na realizację operacji pn. Instalacja lamp ulicznych zasilanych energią ze źródeł odnawialnych 

na terenie Gminy Borne Sulinowo.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zmniejszenia środków o kwotę 79.000,00 zł z tytułu dotacji 

na realizację operacji pn. Remont połączony z modernizacją budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz zmniejszenia środków o kwotę 

100.000,00 zł z tytułu dotacji na realizację operacji pn. Rewitalizacja przestrzeni publicznej Bornego Sulinowa poprzez zagospodarowanie 

terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Po stronie przychodów dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 10.472,00 zł z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Rozwój turystyki na 

  obszarze LGD Partnerstwo Drawy poprzez utworzenie i oznakowanie żółtego szlaku Nordic Walking,

- zmniejszenia środków o kwotę 248,00 zł z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Remont połączony z 

  modernizacją budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej,

- zmniejszenia środków o kwotę 4.006,23 zł z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Instalacja lamp ulicznych 

  zasilanych energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 

(związków gmin), powiatów (związków powiatów), 

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

-  zł                       

-  zł                       

804 134,35 zł           

756 134,35 zł           

756 134,35 zł           

-  zł                       

-  zł                       

48 000,00 zł             

48 000,00 zł             

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe z ubezpieczenia społecznego

36 630,00 zł             Zasiłki stałe

-  zł                       

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 

(związków gmin), powiatów (związków powiatów), 

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

85216

92116 Biblioteki 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin

90095

Pomoc społeczna 36 630,00 zł             

-  zł                       179 000,00 zł           

-  zł                       179 000,00 zł           

36 630,00 zł             

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Pozostała działalność
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 

(związków gmin), powiatów (związków powiatów), 

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Załącznik Nr 1

Rozdział Nazwa

do Uchwały Nr XXXVIII/471/2013

 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zwiększenia Zmniejszenia 

Kwota

Razem: 36 630,00 zł             

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -  zł                       

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 

realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych ustawami

-  zł                       

-  zł                       

1 745 852,98 zł        

179 000,00 zł           

762 718,63 zł           

762 718,63 zł           

762 718,63 zł           
-  zł                       

-  zł                       
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Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział § Zwiększenia

754 -  zł                          

-  zł                          

4810 -  zł                          

757 -  zł                          

-  zł                          

8020 -  zł                          

852 36 630,00 zł              
36 630,00 zł              

3110 36 630,00 zł              

900 -  zł                          

-  zł                          

6057 -  zł                          

921 -  zł                          

-  zł                          

6057 -  zł                          

36 630,00 zł              

Uzasadnienie:

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zmniejszenia środków o kwotę 76.304,00 zł 

przeznaczonych na rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego dokonano zmniejszenia środków o kwotę 686.414,63 zł zaplanowanych na potencjalną

spłatę udzielonych poręczeń.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano zwiększenia środków o kwotę 36.630,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zmniejszenia środków o kwotę 4.006,23 zł zaplanowanych 

na zadanie inwestycyjne pn. Instalacja lamp ulicznych zasilanych energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo (wkład UE).

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zmniejszenia środków o kwotę 248,00 zł zaplanowanych na 

realizację zadania inwestycyjnego pn. Remont połączony z modernizacją budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Po stronie rozchodów dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 10.472,00 zł z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Rozwój turystyki na 

  obszarze LGD Partnerstwo Drawy poprzez utworzenie i oznakowanie żółtego szlaku Nordic Walking,

- zmniejszenia środków o kwotę 79.000,00 zł z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Remont połączony z 

  modernizacją budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej,

- zmniejszenie środków o kwotę 756.134,35 zł z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Budowa i wyposażenie

  targowiska "Mój Rynek" w Bornem Sulinowie,

- zmniejszenia środków o kwotę 100.000,00 zł z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Rewitalizacja 

  przestrzeni publicznej Bornego Sulinowa poprzez zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej,

- zmniejszenia środków o kwotę 48.000,00 zł z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Instalacja lamp ulicznych 

  zasilanych energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo.

76 304,00 zł                

76 304,00 zł                

686 414,63 zł              

-  zł                           

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

4 006,23 zł                  

4 006,23 zł                  

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXVIII/471/2013

 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Kwota

Zmniejszenia 

76 304,00 zł                

Rozdział Nazwa

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

Razem:

92116

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

248,00 zł                     

248,00 zł                     

248,00 zł                     

Pomoc społeczna

Obsługa długu publicznego 

686 414,63 zł              Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb 

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

766 972,86 zł             

686 414,63 zł             

4 006,23 zł                  

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Biblioteki 

75704

90015

75421

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Zarządzanie kryzysowe

Rezerwy

Zasiłki stałe

Świadczenia społeczne

-  zł                           85216

-  zł                           
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01 Przychody Kwota 02 Rozchody Kwota

1. Dochody 33 912 680,53 zł    1. Wydatki 36 011 560,65 zł   

2. Kredyty 2 484 494,00 zł       2. Spłaty kredytów 1 484 494,00 zł     

3. Pożyczki 1 264 093,54 zł       3. Spłaty pożyczek 165 213,42 zł        

Ogółem przychody 37 661 268,07 zł    Ogółem rozchody 37 661 268,07 zł   

Budżet Miasta i Gminy Borne Sulinowo

na 2013 rok

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXXVIII/471/2013

Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Przychody i Rozchody Bilansujące
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