Zał. Nr 3 do protokołu
z Sesji Rady Gminy Budzyń
z dnia 30 grudnia 2014 roku.

UCHWAŁA NR IV/12/2014
RADY GMINY BUDZYŃ
z dnia 30 grudnia 2014 roku.
w sprawie

zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) – Rada Gminy Budzyń u c h w a l a , co następuje :
§ 1. W uchwale Nr XXXII/232/2013 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały
budżetowej gminy Budzyń na 2014 rok zmienionej Uchwałami Rady Gminy Budzyń Nr XXXIII/240/2014 z dnia
28 stycznia 2014 r, Nr XXXIV/258/2014 z dnia 14 marca 2014 r, Nr XXXV/267/2014 z dnia 09 kwietnia 2014 r,
Nr XXXVI/275/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r, Nr XXXVII/291/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r,
Nr XXXVIII/299/2014 z dnia 22 września 2014 r Nr XXXIX/306/2014 z dnia 28 października 2014 r,
Nr XL/309/2014 z dnia 12 listopada 2014 r, Nr II/5/2014 z dnia 05 grudnia 2014 r, Nr III/10/2014 z dnia
17 grudnia 2014 r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Budzyń Nr 884/2014 z dnia 31 marca 2014 r, Nr 903/2014
z dnia 20 maja 2014 r, Nr 911/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r, Nr 922/2014 z dnia 21 lipca 2014 r, Nr 929/2014
z dnia 31 lipca 2014 r, Nr 941/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r, Nr 949/2014 z dnia 30 września 2014 r,
Nr 957/2014 z dnia 20 października 2014 r, Nr 973/2014 z dnia 17 listopada 2014 r. wprowadza się następujące
zmiany :
1. Zwiększa się dochody w budżecie gminy na 2014 rok o kwotę

40.000,00 zł

Po wprowadzonych zmianach § 1 Uchwały Nr XXXII/232/2013
Rady Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie
uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2014 rok otrzymuje brzmienie :
Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 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 2014 rok o kwotę

29.255.758,40 zł
27.219.903,34 zł
2.035.855,06 zł
40.000,00 zł

Po wprowadzonych zmianach § 2 Uchwały Nr XXXII/232/2013
Rady Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie
uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2014 rok otrzymuje brzmienie :
Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości
z tego :
1) Wydatki bieżące
2) Wydatki majątkowe
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu
Po zmianie określa się łączną kwotę planowanych
- przychodów budżetu w kwocie
- rozchodów budżetu w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

30.043.489,40 zł
23.358.494,34 zł
6.684.995,06 zł

3.107.315,-zł
2.319.584,-zł
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4.1. 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
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

20.000,00 zł
1.792.290,00 zł
994.230,00 zł
229.500,00 zł

4.2. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXII/232/2013 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2013 r.
otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 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 IV/12/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2014 rok.

W związku z realizacją zadań własnych zwiększono dochody własne o kwotę 40.000,-zł
z następujących tytułów :
- podatek nieruchomości - 5.000,-zł,
- podatek rolny - 7.000,-zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 8.000,-zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych - 20.000,-zł.
z przeznaczeniem na realizację następujących zadań :
- rolnictwo i łowiectwo - izby rolnicze - 500,-zł,
- pomoc społeczna - domy pomocy społecznej - 2.700,-zł,
- gospodarla komunalna i ochrona środowiska - 21.600,-zł,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 15.200,-zł.
Zwiększono przychody i rozchody budżetu o kwotę 800.000,-zł z tytułu lokat.
Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na dokonaniu przeniesień pomiędzy
działami, rozdziałami i paragrafami.

