Zał. Nr 6 do protokołu z
Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia
31 stycznia 2012 roku.

UCHWAŁA NR XVI/98/2012
RADY GMINY BUDZYŃ
z dnia 31 stycznia 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 wprowadza się następujące zmiany :
1. Zwiększa się dochody w budżecie gminy na 2012 rok o kwotę

163.290,-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

25.883.981,-zł
24.116.381,-zł
1.767.600,-zł

158.521,-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. Zwiększa się nadwyżkę budżetu o kwotę
i ustala się na kwotę
którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych zobowiązań i udzielanych pożyczek
Po zmianie nadwyżki określa się łączną kwotę planowanych
- przychodów budżetu w kwocie
- rozchodów budżetu w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

25.472.437,-zł
19.328.912,-zł
6.143.525,-zł

4.769,-zł
411.544,-zł

2.211.559,-zł
2.623.103,-zł

-24. Zmienia się wykaz zadań majątkowych
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
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.

23.400,-zł
203.217,-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.

13.371,-zł

1.014.648,-zł
2.153.133,-zł
240.500,-zł
130.000,-zł

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.
7. Po dokonanych zmianach niniejszą uchwałą ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów
i pożyczek w kwocie
3.211.559,-zł
w tym :
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie
1.000.000,-zł
8. Po dokonanych zmianach niniejszą uchwałą ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy
Budzyń do wysokości
233.204,-zł
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U ZASADNIENIE
do Uchwały Nr XVI/98/2012 Rady Gminy Budzyń z dnia 31 stycznia 2011 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
Gmina Budzyń otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienie o przyznaniu dotacji w
kwocie 23.400,-zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania”.
W związku z realizacją zadań własnych zwiększono dochody własne o kwotę 139.890,-zł
następujących tytułów :
- wpływy z różnych dochodów – zwrot podatku Vat – 139.890,-zł
oraz przychody o kwotę 10.205,-zł z tytułu zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
z przeznaczeniem na realizację następujących zadań :
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność – 121.750,-zł
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby –
13.371,-zł
oraz rozchody w kwocie 14.974,-zł z tytułu udzielanych pożyczek dla GOK Budzyń.
Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na dokonaniu przeniesień pomiędzy działami,
rozdziałami i paragrafami.

