Zał. Nr 7 do protokołu z
Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia
18 września 2013 roku.

UCHWAŁA NR XXIX/204/2013
RADY GMINY BUDZYŃ
z dnia 18 września 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 Uchwałami Rady Gminy Budzyń Nr XXV/176/2013 z dnia 12 marca 2013 r,
Nr XXVI/181/2013 z dnia 27 marca 2013 r, Nr XXVII/188/2013 z dnia 06.05.2013 r, Nr XXVIII/202/2013 z dnia
26.06.2013 r. i Zarządzeniami Wójta Gminy Budzyń Nr 747/2013 z dnia18 stycznia 2013 r, Nr 750/2013 z dnia
30 stycznia 2013 r, Nr 771/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r, Nr 783/2013 z dnia 29.05.2013 r, Nr 790/2013 z dnia
11.06.2013 r, Nr 800/2013 z dnia 26.07.2013r, Nr 809/2013 z dnia 30.08.2013 r. wprowadza się następujące
zmiany :

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

199.884,-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. Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy na 2013 rok o kwotę

31.007.367,14 zł
25.393.894,28 zł
5.613.472,86 zł
386.116,-zł

Po wprowadzonych zmianach § 2 Uchwały Nr XXIV/168/2012
Rady Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie,1budżetu 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. Zwiększa się nadwyżkę budżetu o kwotę
i ustala się na kwotę
którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych zobowiązań

29.571.231,14 zł
21.945.094,28 zł
7.626.136,86 zł
586.000,-zł
1.436.136,-zł

-2Po zmianie określa się łączną kwotę planowanych
- przychodów budżetu w kwocie
- rozchodów budżetu w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2.747.654,-zł
4.183.790,-zł

4. Zmienia się wykaz zadań majątkowych
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5.1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Z budżetu udziela się dla Zakładu budżetowego dotacji celowej na inwestycje w kwocie 1.855.000,-zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań :
"Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostrówki-Etap II" - 780.000,-zł,
"Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dziewoklucz" - 830.000,-zł,
"Przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią lokalna w Budzyniu przy
ul. Rogozińskiej" - 130.000,-zł,
"Przyłącze wody we wsi Grabówka" - 65.000,-zł,
"Rekultywacja komunalnego składowiska odpadów w Budzyniu" - 50.000,-zł.
5.2. Załącznik Nr 5 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu
sołeckiego w podziale na Sołectwa
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
6.2. Załącznik Nr 7 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. Zwiększa się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę
11.021,-zł
i ustala się dotacje i wydatki w kwocie
3.346.101,57 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
7.2. Załącznik Nr 9 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. 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
2) majątkowe
zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

66.033,-zł
389.234,71 zł
1.295.742,86 zł

8.2. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIV/168/2012 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia 2012 r.
otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

-39.1. Zmniejsza 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
zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

405.400,-zł
1.594.670,-zł
1.855.000,-zł
246.531,-zł

9.2. Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIV/168/2012 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia 2012 r.
otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały.
10.1. Zwiększa się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę
139.500,-zł
i ustala się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonwanych na podstawie umów lub
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego :
1) bieżące
1.000,-zł
2) majątkowe
692.000,-zł
zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.
10.2. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXV/176/2013 Rady Gminy Budzyń z dnia 12 marca 2013 r.
otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 10 do niniejszej uchwały.
11. Po dokonanych zmianach niniejszą uchwałą ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych
kredytów i pożyczek w kwocie
2.600.000,-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 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXIX/204/2013 Rady Gminy Budzyń z dnia 18 września 2013 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
Gmina Budzyń otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienia o przyznaniu dotacji
celowych w kwocie :
- 66.033,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania
przedszkolnego w okresie wrzesień - październik 2013 r,
- 11.021,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach
Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 - "Wyprawka szkolna".
Gmina Budzyń podpisała z Województwem Wielkopolskim Umowę w sprawie udzielenia
dotacji celowej na pomoc finansową na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg
dojazdowych do gruntów rolnych na kwotę 139.500,-zł.
W związku z realizacją zadań własnych :
- zwiększono dochody własne o kwotę 83.330,-zł z następujących tytułów :
- czynsz za obwody łowieckie - 500,-zł,
- czynsz za budynki komunalne - 16.000,-zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży - 8.000,-zł,
- pozostałe odsetki - 23.550,-zł,
- wpływy z różnych opłat - 2.980,-zł,
- wpływy z różnych dochodów - 8.800,-zł,
- podatek od spadków i darowizn - 12.000,-zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 5.000,-zł,
- wpływy za wynajem - 500,-zł,
- wpływy z usług - 1.000,-zł,
- wpływy ze zwrotów świadczeń - 5.000,-zł
- zmniejszono dochody własne o kwotę 100.000,-zł z następujących tytułów :
- gospodarka odpadami - wpływy z usług - 100.000,-zł
- zwiększono przychody o kwotę 36.000,-zł z następujących tytułów :
- wolne środki - 36.000,-zł
- zmniejszono przychody o kwotę 622.000,-zł z następujących tytułów :
- kredyt na finansowanie deficytu - 622.000,-zł.
Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na dokonaniu przeniesień pomiędzy
działami, rozdziałami i paragrafami.

