Zał. Nr 13 do protokołu z
Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia
12 marca 2013 roku.

UCHWAŁA NR XXV/176/2013
RADY GMINY BUDZYŃ
z dnia 12 marca 2013 roku.
w sprawie

wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 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.) oraz 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 XXIV/168/2012 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu gminy
Budzyń na 2013 rok zmienionej Zarządzeniami Wójta Gminy Budzyń Nr 747/2013 z dnia 18 stycznia 2013 r,
Nr 750/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany :

1. Zmniejsza się dochody w budżecie gminy na 2013 rok o kwotę

211.889,-zł

Po wprowadzonych zmianach § 1 Uchwały Nr XXIV/168/2012
Rady Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie
budżetu gminy Budzyń na 2013 rok otrzymuje brzmienie :
Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 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 2013 rok o kwotę

28.781.681,-zł
24.616.451,-zł
4.165.230,-zł
748.111,-zł

Po wprowadzonych zmianach § 2 Uchwały Nr XXIV/168/2012
Rady Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie
budżetu gminy Budzyń na 2013 rok otrzymują brzmienie :
Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości
z tego :
1) Wydatki bieżące
2) Wydatki majątkowe
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Deficyt budżetu w kwocie
zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów
oraz wolnymi środkami.
Po zmianie określa się łączną kwotę planowanych
- przychodów budżetu w kwocie
- rozchodów budżetu w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

28.869.545,-zł
20.584.831,-zł
8.284.714,-zł
87.864,-zł

4.351.654,-zł
4.263.790,-zł

-24. Zmienia się wykaz zadań majątkowych
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5.1. Zwiększa się plan wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej o kwotę 32.500,-zł
i ustala się dochody z tytułu opłat i kra za korzystanie ze środowiska i wydatki w zakresie ochrony
środowiska i gospodarki wodnej
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
5.2. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/168/2012 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia 2012 r.
otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
6.1. Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii o kwotę
36.153,-zł
i ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie
181.153,-zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
6.2. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/168/2012 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia 2012 r.
otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.
7.1. Zmniejsza się dotacje udzielane z budżetu o kwotę
i ustala się dotacje udzielane z budżetu :
1) dla jednostek sektora finansów publicznych
- bieżące
- majątkowe
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- bieżące
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

94.569 ,-zł
1.562.270,-zł
2.190.000,-zł
256.931,-zł

7.2. Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIV/168/2012 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia 2012 r.
otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.
8.1. Ustala się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
1) majątkowe
40.000,-zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
9. Po dokonanych zmianach niniejszą uchwałą ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów
i pożyczek w kwocie
4.240.000,-zł
w tym :
- na pokrycie wystęującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie
1.000.000,-zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U ZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXV/176/2013 Rady Gminy Budzyń z dnia 12 marca 2013 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
Gmina Budzyń otrzymała z Ministerstwa Finansów informację o ostatecznej kwocie części
oświatowej subwencji ogólnej na 2013 r. zmniejszając jej kwotę o 182.296,-zł.
Zmniejsza się kwotę udzielanej pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu o kwotę
167.500,-zł tj. do wysokości 512.500,-zł.
Gmina Budzyń podpisała z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w dniu
26 lutego 2013 r. Umowę o przyznanie pomocy Nr 00506-6930-UM1530015/13 w ramach
działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających
warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na
lata 2007-2013 na kwotę 500.000,-zł na realizację operacji "Rozbudowa i przebudowa Gminnego
Ośrodka Kultury w Budzyniu - przebudowa sali widowiskowej z robotami towarzyszącymi".
Termin realizacji operacji przypada na lata 2013-2014. W związku z powyższym zwiększa się
przychody budżetu w roku 2013 o kwotę 250.000,-zł z tytułu planowanej do zaciągnięcia
pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji.
Gmina Budzyń podpisała z Województwem Wielkopolskim Umowę o udzielenie dotacji celowej
w kwocie 40.000,-zł z przeznaczeniem na współfinanoswanie projektu pn. "Poprawa estetyki wsi
Nowe Brzeźno poprzez zagospodarowanie zbiorników wodnych" realizowanego w ramach II
etapu Konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś".
W związku z realizacją zadań własnych :
zwiększono dochody własne o kwotę 100.000,-zł z następujących tytułów :
- wpływy usług - 100.000,-zł,
zmniejszono dochody własne o kwotę 2.093,-zł z następujących tytułów :
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 2.093,-zł
oraz przychody o kwotę 710.000,-zł z tytułu wolnych środków o któych mowa w art. 217 ust. 2
pkt. 6 ustawy z przeznaczeniem na realizację następujących zadań :
- transport i łączność - drogi publiczne gminne - 110.000,-zł,
- oświata i wychowanie - szkoły podstawowe - 24.800,-zł,
- oświata i wychowanie - przedszkola - 16.600,-zł,
- oświata i wychowanie - gimnazja - 17.100,-zł,
- ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi - 36.153,-zł,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka odpadami - 180.527,-zł
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 72.931,-zł.
Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na dokonaniu przeniesień pomiędzy
działami, rozdziałami i paragrafami.

