
UCHWAŁA NR V/67/2019
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994, poz. 1000, poz.1349, poz. 1432 i poz. 2500) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, 
poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354 i poz. 2500) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok o kwotę 1 000 000,00zł 
w tym:

- przychody z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie 500 000,00zł,

- przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 500 000,00zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok o kwotę 500 000,00zł zgodnie 
z Załącznikiem Nr 2.

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

1) po stronie dochodów 48 779 346,26zł, w tym:

- dochody bieżące  43 466 916,26zł,

- dochody majątkowe 5 312 430,00zł,

- plan finansowy zadań zleconych 9 957 772,46zł,

- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 8 000,00zł;

2) po stronie wydatków 46 446 014,26zł, w tym:

- wydatki bieżące 40 086 269,26zł,

- wydatki majątkowe 6 359 745,00zł,

- plan finansowy zadań zleconych 9 957 772,46zł,

- plan finansowy zadań na podstawie porozumieńn 8 000,00zł;

3) przychody 1 000 000,00zł;

4) rozchody 3 333 332,00zł. 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 2019.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Gorgol
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Dokonuje się zmian w przychodach budżetowych:

- zwiększenie środków o kwotę 500.000,00 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (nadwyżka środków pieniężnych

  na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31.12.2018r. min. z tytułu podatku od spadków i darowizn),

- zwiększenie środków o kwotę 500.000,00 zł z tytułu pożyczki zaciąganej w BGK na wyprzedzające finansowanie operacji 

  pn. Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w m. Piława.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr V/67/2019

 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

z dnia 28 lutego 2019 r.
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Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział § Zwiększenia

754 50 000,00 zł              

50 000,00 zł              

6230

50 000,00 zł              

757 2 000,00 zł                

2 000,00 zł                

8110

-  zł                         

8119

2 000,00 zł                

921 450 000,00 zł            

450 000,00 zł            

6059 450 000,00 zł            

502 000,00 zł            

Uzasadnienie:

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zwiększenia środków o kwotę 50.000,00 zł z przeznacze-

niem na dotację celową na dofinansowanie kosztów zakupu pojazdu pożarniczego typu lekki na potrzeby OSP Łubowo. 

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 2.000,00 zł z środków zaplanowanych na 

odsetki od kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym (p. 8110) z przeznaczeniem na odsetki od pożyczki na wyprzedzające finansowanie

(p. 8119).

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zwiększenia środków o kwotę 450.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe

zadanie inwestycyjne objęte limitem pn. Termomodernizacja budynków użyteczności na terenie gminy: Przebudowa i wyposażenie budynku

świetlicy wiejskiej w m. Piława (środki własne gminy).

Po stronie rozchodów dokonuje się następujących zmian:

- zwiększenie środków o kwotę 500.000,00 zł z tytułu spłaty pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Przebudowa

  i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w m. Piława.

-  zł                            

-  zł                            

-  zł                            

75412

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ochotnicze straże pożarne 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 

niezaliczanych do sektora finansów publicznych 

-  zł                            

-  zł                            

-  zł                            

Razem: 2 000,00 zł                   

Nazwa

2 000,00 zł                   

2 000,00 zł                   

2 000,00 zł                   

-  zł                            

Rozdział

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

92105

75702

Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 

samorządu terytorialnego

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 

zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i 

pożyczek 

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 

zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i 

pożyczek 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr V/67/2019

 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

z dnia 28 lutego 2019 r.

Kwota

Zmniejszenia
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01 Przychody Kwota 02 Rozchody Kwota

1. Dochody 48 779 346,26 zł     1. Wydatki 46 446 014,26 zł   

2. Pożyczki 500 000,00 zł          2. Spłaty kredytów 2 794 716,00 zł     

3. Nadwyżka budżetowa 500 000,00 zł          3. Spłaty pożyczek 538 616,00 zł        

Ogółem przychody 49 779 346,26 zł     Ogółem rozchody 49 779 346,26 zł   

Budżet Miasta i Gminy Borne Sulinowo

na 2019 rok

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr V/67/2019

Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie

z dnia 28 lutego 2019 r.

Przychody i Rozchody Bilansujące
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