
UCHWAŁA NR X/132/2019
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 7 sierpnia 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 2019 r. 
poz. 506) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 869) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok o kwotę 616 308,53zł,
w tym:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 206 334,00zł,

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 349 220,53zł,

- dochody własne 60 754,00zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok o kwotę 350 720,53zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 500,00zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 
gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 349 220,53zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok o kwotę 265 588,00zł zgodnie 
z Załącznikiem Nr 2.

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

1) po stronie dochodów 50 483 060,89zł, w tym:

- dochody bieżące  44 356 103,56zł,

- dochody majątkowe 6 126 957,33zł,

- plan finansowy zadań zleconych 10 435 120,81zł,

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

2) po stronie wydatków 48 834 989,89zł, w tym:

- wydatki bieżące 40 850 732,76zł,

- wydatki majątkowe 7 984 257,13zł,

- plan finansowy zadań zleconych 10 435 120,81zł,

- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 8.000,00zł;

3) przychody 1 685 261,00zł,;

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 dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- umowy dotacji Nr 7/WRiR-IV/04/2019 na dofinansowanie realizacji zadania określonego ustawą o ochronie gruntów rolnych

  i leśnych zawartej z Województwem Zachodniopomorskim - realizacja zadania o nazwie: Przebudowa drogi dojazdowej do 

  gruntów rolnych w m. Silnowo o dł. 0,83 km" - wysokość dofinansowania 206.334,00 zł,

- umowy Nr WEiS-II/D/5/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Borne Sulinowo zawartej w dniu 28 czerwca 

  2019 r. z Województwem Zachodniopomorskim na zadanie pn. Modernizacja boiska sportowego w Łubowie położonego na 

  działce nr 481 obręb Łubowo", wnioskowana kwota 20.000,00 zł, przyznana dotacja 18.500,00 zł.

- umowy nr 38/DGiP/FDS/2019 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn.:

  "Przebudowa drogi w miejscowości Piława, gmina Borne Sulinowo" zawartą w dniu 12 lipca 2019 r. z Wojewodą Zachodnio-

  pomorskim - dofinansowanie 349.220,53 zł - zmiana paragrafu dotacji z 6330 na 6350.

Dział § Zwiększenia 

600 555 554,53 zł         

555 554,53 zł         

6300

206 334,00 zł         

6330

-  zł                      

6350

349 220,53 zł         

756

60 754,00 zł           

60 754,00 zł           

0310 53 854,00 zł           

0910

6 900,00 zł             

926 -  zł                      

-  zł                      

6300

-  zł                      

          616 308,53 zł 

Uzasadnienie:

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 

oraz wydatki związane z ich poborem dokonano zwiększenia środków o łączną kwotę 60.754,00 zł w związku ze złożeniem 

przez Gminę Borne Sulinowo korekt deklaracji na podatek od nieruchomości za lata 2016-2019 (samoopodatkowanie), w tym

należność główna - 53.854,00 zł (p. 0310) i odsetki - 6.900,00 zł (p. 0910).

-  zł                        

-  zł                        

350 720,53 zł            

Załącznik Nr 1

Razem:

do Uchwały Nr X/132/2019

 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

z dnia 7 sierpnia 2019 r.

ZmniejszeniaNazwa

349 220,53 zł            

349 220,53 zł            

349 220,53 zł            

Transport i łączność 

Drogi publiczne gminne

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 

gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Rozdział

Kwota

Wpływy z podatku od nieruchomości

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat

60016

75615

1 500,00 zł                

92695

Kultura fizyczna 

Pozostała działalność 

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 

udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 

na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 

zakupów inwestycyjnych 

1 500,00 zł                

1 500,00 zł                

-  zł                        

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na 

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 

finansów publicznych -  zł                        

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 

udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 

na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 

zakupów inwestycyjnych -  zł                        

-  zł                        

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 

innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 

oraz wydatki związane z ich poborem

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 

czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 

osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
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Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział § Zwiększenia

600 206 334,00 zł            

206 334,00 zł            

6050 206 334,00 zł            

630 -  zł                         

-  zł                         

6050 -  zł                         

700 60 754,00 zł              

60 754,00 zł              

4480 53 854,00 zł              

4570

6 900,00 zł                

-  zł                         

4210 -  zł                         

801 43 274,00 zł              

24 000,00 zł              

4270 24 000,00 zł              
19 274,00 zł              

4210 19 274,00 zł              

926 1 500,00 zł                

1 500,00 zł                

6050 1 500,00 zł                

311 862,00 zł            

Uzasadnienie:

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano zwiększenia środków o kwotę 206.334,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne 

kontynuowane pn. Remont i przebudowa dróg: Przebudowa drogi w miejscowości Silnowo nr 261 (środki FOGR).

W dziale 630 - Turystyka dokonano zmniejszenia środków o kwotę 20.774,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn.

Wkład gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano zwiększenia środków o łączną kwotę 60.754,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę 

- zmniejszenia środków o kwotę 24.000,00 zł zaplanowanych na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup materiałów,

- zwiększenia środków o łączną kwotę 60.754,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości - 53.854,00 zł (p. 4480)

  i odsetek - 6.900,00 zł (p. 4570) przez Gminę za lata 2016-2019 (samoopodatkowanie),

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 19.274,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny - realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" przez 

  Szkołę Podstawową w Bornem Sulinowie,

- zwiększenia środków o kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem na remont kuchni i pomieszczenia pomocniczego - zmywalni w Szkole 

  Podstawowej w Łubowie (zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Łubowie).

W dziale 926 - Kultura fizyczna dokonano zmniejszenia środków o kwotę 1.500,00 zł (środki UM) i zwiększenia środków o kwotę 1.500,00 zł 

(środki gminy) na nowe zadania inwestycyjne pn. Modernizacja boiska sportowego w Łubowie położonego na działce nr 481 obrę Łubowo.

Rozdział Zmniejszenia

80148

Oświata i wychowanie 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

Nazwa

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr X/132/2019

 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

z dnia 7 sierpnia 2019 r.

Kwota

Razem: 46 274,00 zł                 

Transport i łączność

20 774,00 zł                 

20 774,00 zł                 

-  zł                            

-  zł                            Zakup materiałów i wyposażenia 

-  zł                            

63095

Turystyka 

-  zł                            

-  zł                            

-  zł                            

60016

24 000,00 zł                 

-  zł                            

-  zł                            

20 774,00 zł                 

Pozostała działalność

Drogi publiczne gminne

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

70005

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i 

opłat 

-  zł                            

-  zł                            

-  zł                            

70095 Pozostała działalność

Zakup materiałów i wyposażenia

24 000,00 zł                 

24 000,00 zł                 

Stołówki szkolne i przedszkolne

Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

Podatek od nieruchomości

80101 Szkoły podstawowe

Zakup usług remontowych 

1 500,00 zł                   

1 500,00 zł                   

1 500,00 zł                   

92695

Kultura fizyczna 
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01 Przychody Kwota 02 Rozchody Kwota

1. Dochody 50 483 060,89 zł     1. Wydatki 48 834 989,89 zł   

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

3. Nadwyżka budżetowa 1 185 261,00 zł       3. Spłaty pożyczek 538 616,00 zł        

Ogółem przychody 52 168 321,89 zł     Ogółem rozchody 52 168 321,89 zł   

Budżet Miasta i Gminy Borne Sulinowo

na 2019 rok

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr X/132/2019

Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie

z dnia 7 sierpnia 2019 r.

Przychody i Rozchody Bilansujące
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