Zał. Nr 13 do protokołu z Sesji
Rady Gminy Budzyń
z dnia 28 lutego 2011 roku.

UCHWAŁA NR V/24/2011
Rady Gminy Budzyń
z dnia 28 lutego 2011 roku.
w sprawie

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata
2011 – 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227,
229, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust.8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) - RADA GMINY BUDZYŃ uchwala, co następuje :
§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Budzyń uchwaloną
Uchwałą Nr IV/12/2011 Rady Gminy Budzyń z dnia 19 stycznia 2011 r. obejmującą :
1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu,
przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody
budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z
załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały, a Zał. Nr 1 otrzymuje brzmienie
Zał. Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) objaśnienia przyjętych wartości wraz z opisem zmian niniejszą uchwałą, stanowią
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmienia się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe uchwalone w Uchwale
Nr IV/12/2011 Rady Gminy Budzyń z dnia 19 stycznia 2011 r, zgodnie z załącznikiem
Nr 3a do niniejszej uchwały, a Zał. Nr 3 otrzymuje brzmienie Zał. Nr 3 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na
lata 2011-2013 znajduje się w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr V/24/2011 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 lutego 2011 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń
na lata 2011 – 2022.
1) W związku z podpisaniem Umów o przyznanie pomocy w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 i w ramach działania
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata
2007-2013 dokonano zmiany w załączniku Nr 3 do podjętej Uchwały Nr IV/12/2011
z dnia 19 stycznia 2011 r. dokonując przeniesienia przedsięwzięć z pozycji
programy, projekty lub zadania pozostałe do pozycji programy, projekty lub zadania
związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
2) Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2011 spowodowały konieczność przeliczenia
wartości wykazywanych w załączniku Nr 1 do podjętej Uchwały Nr IV/12/2011 z
dnia 19 stycznia 2011 r.
- wprowadzona zmiana wartości dochodów w roku 2011 w wysokości 1.837.362,-zł
o wielkość przyznanych dotacji i subwencji oraz dochodów własnych,
- w wydatkach bieżących w roku 2011 dokonano zmian uwzględnionych w uchwale
zmieniającej budżet o kwotę 99.062,-zł
- w wydatkach majątkowych w roku 2011 dokonano zmian o wprowadzone nowe
zadania majątkowe w wysokości 208.100,-zł
- w przychodach budżetu – zmniejszono przychody w wysokości 1.491.400,-zł o
kwotę przyznanej dotacji,
- w rozchodach budżetu – zwiększono rozchody w wysokości 38.800,-zł o wysokość
planowanych do udzielenia pożyczek ,
3) Zmiany w przedsięwzięciach spowodowały konieczność przeliczenia wartości
wykazywanych w załączniku Nr 1 do podjętej Uchwały Nr IV/12/2011 z dnia
19 stycznia 2011 r. w latach 2011-2022. ,
- w roku 2012 zwiększono wysokość dochodów majątkowych o kwotę 1.000.000,-zł
- w roku 2013 zwiększono wysokość dochodów majątkowych o kwotę 1.088.600,-zł
z tytułu podpisanych Umów,
- dokonano zmniejszenia rozchodów o kwotę 2.088.600,-zł w latach następnych
przenosząc pożyczki do podlegających wyłączeniu i spłacie w krótszym okresie
bezpośrednio po otrzymaniu zwrotu środków.

