
UCHWAŁA NR XXXVII/414/2017
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 7 września 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia  
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz 
z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089 i poz. 1537) Rada Miejska w Bornem 
Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok o kwotę 116 524,00zł 
w tym:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-
gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  114 524,00zł,

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2 000,00zł

–      zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok o kwotę 2 000,00zł zgodnie 
z Załącznikiem Nr 2.

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

1) po stronie dochodów 42 507 880,39zł, w tym:

- dochody bieżące 38 648 945,59zł,

- dochody majątkowe 3 858 934,80zł,

- plan finansowy zadań zleconych 9 683 597,79zł,

- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 7 900,00zł;

2) po stronie wydatków 41 809 775,87zł, w tym:

- wydatki bieżące 37 006 871,20zł,

- wydatki majątkowe 4 802 904,67zł,

- plan finansowy zadań zleconych 9 683 597,79zł,

- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 7 900,00zł;

3) inne przychody 3 404 439,53zł;

4) inne rozchody 4 102 544,05zł. 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 2017.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Czerniawski
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Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Dział §

630

6297

926

6300

Uzasadnienie:

W dziale 630 - Turystyka dokonano zmniejszenia środków o kwotę 114.524,00 zł z tytułu dotacji na 

realizację operacji pn. Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw w miejscowości: Ciemino, Dąbie,

Juchowo, Nobliny, Piława (planowany wpływ środków: 31.01.2018r.).

W dziale 926 - Kultura fizyczna dokonano zmniejszenia środków o kwotę 2.000,00 zł z tytułu dotacji na 

zadanie pn. Modernizacja boiska treningowego do piłki nożnej przy ul. Sportowej w Bornem Sulinowie 

zgodnie z podpisaną umową Nr WEiS-II/D/9/2017 z Województwem Zachodniopomorskim.

Rozdział Nazwa Zmniejszenia

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 

powiatów (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych, związków powiatów), samorządów 

województw, pozyskane z innych źródeł

114 524,00 zł           

114 524,00 zł           

114 524,00 zł           

2 000,00 zł               

2 000,00 zł               

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXVII/414/2017

 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

z dnia 7 września 2017 r.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 

udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 

na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 

zakupów inwestycyjnych 

63095

Turystyka

Pozostała działalność 

2 000,00 zł               

Razem: 116 524,00 zł           

92695

Kultura fizyczna 

Pozostała działalność 
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Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział § Zwiększenia

600 -  zł                        

-  zł                        

6050 -  zł                        

630 -  zł                        

-  zł                        

6050 -  zł                        

750 -  zł                        

-  zł                        

6060 -  zł                        

801 18 000,00 zł              

18 000,00 zł              

6050 18 000,00 zł              

921 6 110,00 zł                

6 110,00 zł                

2800
6 110,00 zł                

926 66 000,00 zł              

66 000,00 zł              

6050 66 000,00 zł              

90 110,00 zł              

Uzasadnienie:

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano zmniejszenia środków o kwotę 47.500,00 zł zaplanowanych na realizację inwestycji kontynuowanej 

pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Piława - środki własne gminy (18.000,00 zł przeniesienie do działu 801 i 29.500,00 zł

przeniesienie do działu 926).

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 1.110,00 zł zaplanowanych na realizację inwestycji kontynuowanej pn. Wkład Gminy do pozyskania środków 

  unijnych do małych projektów (przeniesienie do działu 921),

- zmniejszenia środków o kwotę 5.000,00 zł zaplanowanych na realizację nowej inwestycji pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu działki 

  nr 20 obręb Jelonek (przeniesienie do działu 921),

- zmniejszenia środków o kwotę 24.000,00 zł zaplanowanych na realizację inwestycji kontynuowanej pn. Zagospodarowanie sportowo-turystyczne 

  terenów położonych nad jez. Pile (przeniesienie do działu 926).

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 3.000,00 zł zaplanowanych na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. Zakup i montaż klimatyzatorów 

  do trzech pomieszczeń na I piętrze Urzędu (przeniesienie do działu 926),

- zmniejszenia środków o kwotę 9.500,00 zł zaplanowanych na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. Zakup macierzy NAS do tworzenia

  kopii bezpieczeństwa, sprzętu komputerowego (przeniesienie do działu 926),

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano zwiększenia środków o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji kontynuowanej

pn. Budowa Sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Łubowie - weryfikacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej (przeniesienie z działu 600).

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zwiększenia środków o kwotę 6.110,00 zł z przeznaczeniem na dotację

celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie na wkład własny na realizację projektu pn. Lato w teatrze współfinansowanego

przez Instytut Teatralny ze środków MKiDN (przeniesienie z działu 630).

W dziale 926 - Kultura fizyczna dokonano zwiększenia środków o kwotę 66.000,00 zł (środki własne gminy) i zmniejszenia środków o kwotę 

2.000,00 zł (środki UM) - realizacja nowej inwestycji pn. Modernizacja boiska treningowego do piłki nożnej przy ul. Sportowej w Bornem Sulinowie

(przeniesienie z działu 600 - 29.000,00 zł, z działu 630 - 24.500,00 zł i z działu 750 - 13.000,00 zł). Środki, które pozyskano z UM w wysokości 

18.000,00 zł przeznaczone są na budowę ogrodzenia boiska i zakup bramek. Konieczne było przeprowadzenie wycinki drzew. Należy wykonać 

jeszcze niwelacje terenu po przeprowadzonej wycince drzew. 

Po stronie rozchodów dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 114.524,00 zł z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Budowa siłowni zewnętrznych

  i placów zabaw w miejscowości: Ciemino, Dąbie, Juchowo, Nobliny, Piława (spłata w styczniu 2018 roku).

60016

47 500,00 zł               

47 500,00 zł               

92116

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Biblioteki -  zł                          

Rozdział Nazwa

Kwota

Transport i łączność

Drogi publiczne gminne 

12 500,00 zł               

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12 500,00 zł               

75023

92695

Kultura fizyczna 

Pozostała działalność 

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych 

do sektora finansów publicznych 

Administracja publiczna 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXVII/414/2017

 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

z dnia 7 września 2017 r.

Zmniejszenia 

Razem: 92 110,00 zł               

Oświata i wychowanie 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000,00 zł                 

2 000,00 zł                 

80114

12 500,00 zł               

2 000,00 zł                 

-  zł                          

-  zł                          

-  zł                          

Turystyka

30 110,00 zł               

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół -  zł                          

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 47 500,00 zł               

30 110,00 zł               

30 110,00 zł               

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -  zł                          

Pozostała działalność 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

63095
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01 Przychody Kwota 02 Rozchody Kwota

1. Dochody 42 507 880,39 zł     1. Wydatki 41 809 775,87 zł   

2. Kredyty 1 130 116,00 zł       2. Spłaty kredytów 3 473 086,40 zł     

3. Pożyczki 851 051,70 zł          3. Spłaty pożyczek 629 457,65 zł        

4. Inne źródła 1 006 271,60 zł       

5. Wolne środki 417 000,23 zł          

Ogółem przychody 45 912 319,92 zł     Ogółem rozchody 45 912 319,92 zł   

Budżet Miasta i Gminy Borne Sulinowo

na 2017 rok

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXXVII/414/2017

Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie

z dnia 7 września 2017 r.

Przychody i Rozchody Bilansujące
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