
UCHWAŁA NR XV/172/2015
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 19 listopada 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1515) 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, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. 
poz. 532, poz. 1117 i poz. 1130) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie 
z Załącznikiem Nr 1.

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

1) po stronie dochodów 34 735 458,19zł, w tym:

- dochody bieżące 32 976 523,94zł,

- dochody majątkowe 1 758 934,25zł,

- plan finansowy zadań zleconych 4 660 586,24zł,

- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 18 300,00zł;

2) po stronie wydatków 35 641 403,93zł, w tym:

- wydatki bieżące 32 532 312,22zł,

- wydatki majątkowe 3 109 091,71zł,

- plan finansowy zadań zleconych 4 660 586,24zł,

- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 18 300,00zł;

3) inne przychody 1 845 602,25zł;

4) inne rozchody 939 656,51zł. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów zawiera Załącznik Nr 2.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2015.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Elżbieta Niepelt
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Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział § Zwiększenia

750 -  zł                         

-  zł                         

6060 -  zł                         

754 20 546,54 zł              

20 546,54 zł              

4210 -  zł                         

4240 -  zł                         

4260 -  zł                         

4270 -  zł                         

4300 -  zł                         

4360 -  zł                         

4430 546,54 zł                   

6230

20 000,00 zł              

20 546,54 zł              

Uzasadnienie:

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano zmniejszenia środków o kwotę 11.298,01 zł zaplanowanych na zakup serwera.

W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 413,99 zł zaplanowanych na zakup napojów dla strażaków biorących udział w gaszeniu pożarów,

- zmniejszenia środków o kwotę 3.350,00 zł zaplanowanych na zakup opału,

- zmniejszenia środków o kwotę 1.486,06 zł zaplanowanych na zakup umundurowania,

- zmniejszenia środków o kwotę 218,00 zł zaplanowanych na zakup umundurowania dla MDP,

- zmniejszenia środków o kwotę 150,08 zł zaplanowanych na wydatki związane z Dniem strażaka, gminny konkurs wiedzy pożarniczej,

- zmniejszenia środków o kwotę 88,00 zł zaplanowanych na prenumeratę czasopism,

- zmniejszenia środków o kwotę 1.000,00 zł zaplanowanych na energię elektryczną,

- zmniejszenia środków o kwotę 546,40 zł zaplanowanych na konserwację systemów łączności, przegląd sprzętu,

- zmniejszenia środków o kwotę 700,00 zł zaplanowanych na naprawy bieżące sprzętu pożarniczego,

- zmniejszenia środków o kwotę 800,00 zł zaplanowanych na naprawy bieżące sprzętu pożarniczego - zakup materiałów,

- zmniejszenia środków o kwotę 496,00 zł zaplanowanych na opłaty z tytułu usług sieci komórkowej,

- zwiększenia środków o kwotę 546,54 zł z przeznaczeniem na opłaty za przegląd samochodów strażackich i sprzętu ppoż.,

- zwiększenia środków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Miasta 

  Bornego Sulinowa włączonej do KSRG.

11 298,01 zł                

Zakup energii

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 

Różne opłaty i składki 

Zakup usług pozostałych 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 

niezaliczanych do sektora finansów publicznych 

75412

20 546,54 zł                

Rozdział

Razem:

-  zł                           

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XV/172/2015

 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

z dnia 19 listopada 2015 r.

11 298,01 zł                

-  zł                           

Administracja publiczna 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Ochotnicze straże pożarne 

Zmniejszenia 

Kwota

Nazwa

Zakup materiałów i wyposażenia

9 248,53 zł                  

9 248,53 zł                  

6 268,05 zł                  

11 298,01 zł                

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Zakup usług remontowych 700,00 zł                     

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 496,00 zł                     

696,48 zł                     

1 000,00 zł                  

88,00 zł                       
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01 Przychody Kwota 02 Rozchody Kwota

1. Dochody 34 735 458,19 zł     1. Wydatki 35 641 403,93 zł   

2. Kredyty 1 620 000,00 zł       2. Spłaty kredytów 372 907,00 zł        

3. Pożyczki 225 602,25 zł          3. Spłaty pożyczek 566 749,51 zł        

Ogółem przychody 36 581 060,44 zł     Ogółem rozchody 36 581 060,44 zł   

Budżet Miasta i Gminy Borne Sulinowo

na 2015 rok

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XV/172/2015

Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie

z dnia 19 listopada 2015 r.

Przychody i Rozchody Bilansujące
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