Zał. Nr 12 do protokołu z
Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia
29 maja 2012 roku.

UCHWAŁA NR XIX/129/2012
RADY GMINY BUDZYŃ
z dnia 29 maja 2012 roku.
w sprawie

wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) – Rada Gminy Budzyń u c h w a l a , co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XV/96/2011 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy
Budzyń na 2012 rok zmienionej Uchwałami Rady Gminy Budzyń Nr XVI/98/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r,
Nr XVII/119/2012 z dnia 26 marca 2012 r, Nr XVIII/126/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r. oraz Zarządzeniami
Wójta Gminy Budzyń Nr 662/2012 z dnia17 lutego 2012 r. i Nr 669/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. wprowadza się
następujące zmiany :
1. Zwiększa się dochody w budżecie gminy na 2012 rok o kwotę

162.820,-zł

Po wprowadzonych zmianach § 1 Uchwały Nr XV/96/2011
Rady Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie
budżetu gminy Budzyń na 2011 rok otrzymuje brzmienie :
Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości
z tego:
1) Dochody bieżące
2) Dochody majątkowe
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy na 2012 rok o kwotę

26.710.264,-zł
24.809.914,-zł
1.900.350,-zł

162.820,-zł

Po wprowadzonych zmianach § 2 Uchwały Nr XV/96/2011
Rady Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie
budżetu gminy Budzyń na 2011 rok otrzymują brzmienie :
Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości
z tego :
1) Wydatki bieżące
2) Wydatki majątkowe
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się wykaz zadań majątkowych
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4.1. Zmienia się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

27.033.566,-zł
20.272.778,-zł
6.760.788,-zł

-24.2. Z budżetu udziela się dla Zakładu budżetowego dotacji inwestycyjnej w kwocie 2.095.796,-zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań :
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach : Wyszyny, Grabówka, Prosna, Nowa Wieś
Wyszyńska” – 1.185.890,-zł,
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Budzyń”- 869.906,-zł,
„Przyłącze wody do sieci wodociągowej w m. Dziewoklucz”- 40.000,-zł.
5.1. Zwiększa się dotacje i wydatki związane z realizacją własnych zadań gmin o kwotę
i ustala się dotacje i wydatki związane z realizacją własnych zadań gmin
1)bieżące
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

4.420,-zł
233.064,-zł

5.2. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/96/2011 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia 2011 r.
otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
6.1. Zwiększa się dotacje udzielane z budżetu gminy o kwotę
i ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy :
1)dla jednostek sektora finansów publicznych
- bieżące
- majątkowe
2)dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- bieżące
- majątkowe
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
6.2. Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV/96/2011 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia 2011 r.
otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

40.000,-zł

1.032.148,-zł
2.305.796,-zł

245.500,-zł
130.000,-zł

U ZASADNIENIE
do Uchwały Nr XIX/129/2012 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 maja 2012 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
Gmina Budzyń otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienie o przyznaniu dotacji
celowej :
- w kwocie 4.420,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania”.
W związku z realizacją zadań własnych zwiększono dochody własne o kwotę 158.400,-zł
następujących tytułów :
- wpływy z tytułu sprzedaży – 70.000,-zł,
- podatek od nieruchomości – 40.000,-zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 20.000,-zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5.400,-zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 5.000,-zł,
- wpływy z różnych opłat – odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej – 18.000,-zł
z przeznaczeniem na realizację następujących zadań :
- gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 73.000,-zł,
- oświata i wychowanie – zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – 11.650,-zł,
- pomoc społeczna – domy pomocy społecznej – 33.750,-zł,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zakłady gospodarki komunalnej – 40.000,-zł
Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na dokonaniu przeniesień pomiędzy działami,
rozdziałami i paragrafami.

