Załącznik Nr 8 do protokołu
z Sesji Rady Gminy Budzyń
z dnia 18 września 2013 roku.

UCHWAŁA NR XXIX/205/2013
Rady Gminy Budzyń
z dnia 18 września 2013 roku.
w sprawie

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń
na lata 2013 – 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6
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. 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 na lata 2013 - 2023
uchwaloną Uchwałą Nr XXIV/167/2012 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia 2012 r.
zmienioną Uchwałami Nr XXV/177/2013 z dnia 12 marca 2013 r, Nr XXVI/182/2013
z dnia 27 marca 2013 r, Nr XXVII/189/2013 z dnia 06 maja 2013 r, Nr XXVIII/203/2013
z dnia 26 czerwca 2013 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 oraz informację o relacji
wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
niniejszej uchwały, a Zał. Nr 1 otrzymuje brzmienie Zał. Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) zmienia się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe uchwalone w w/w Uchwale zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z Zał. Nr 2 otrzymuje brzmienie Zał. Nr 2
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia
1) W związku ze zmianami wartości przedsięwzięć wprowadza się zmiany w wykazie
przedsięwzięć.
Zmniejsza się wartość środków na następujące zadania :
Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury - Przebudowa sali widowiskowej wraz z
robotami towarzyszącymi - - 12.000,-zł,
Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dziweoklucz - - 170.000,-zł,
Poprawa estetyki wsi Nowe Brzeźno poprzez zagospodarowanie zbiorników wodnych - 10.000,-zł,
Przebudowa drogi gminnej Nr 201545P w Podstolicach - - 23.000,-zł.
2) Dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości wykazanych w Uchwale
Budżetowej.
3) Zwiększono przychody budżetu o kwotę 36.000,-zł z tytułu wolnych środków oraz
zmniejszono przychodu budżetu o kwotę 622.000,-zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia
kredytu na finansowanie deficytu. W związku z powyższym dokonano aktualizacji spłat
kredytów i pożyczek oraz kwoty długu na lata następne.
4) Gmina Budzyń podpisała z Samorządem Wojewodztwa Wielkopolskiego w dniu
08 sierpnia 2013 r. Umowę o przyznanie pomocy Nr 01720-6930-UM1540101/13 na operację z
zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie loklanych strategii rozwoju"
ojętego PROW na lata 2007-2013 na kwotę 25.000,-zł.
Gmina Budzyń podpisała z Samorządem Wojewodztwa Wielkopolskiego w dniu
08 sierpnia 2013 r. Umowę o przyznanie pomocy Nr 01660-6930-UM1540103/13 na operację z
zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie loklanych strategii rozwoju"
ojętego PROW na lata 2007-2013 na kwotę 25.000,-zł.
W związku z powyższym zwiększono w roku 2014 dochody o kwotę 50.000,-zł z tytułu zwrotu
środków z związku z podpisanymi umowami.

