Zał. Nr 12 do protokołu z
Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia
09 kwietnia 2014 roku.

UCHWAŁA NR XXXV/267/2014
RADY GMINY BUDZYŃ
z dnia 09 kwietnia 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. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Budzyń Nr
884/2014 z dnia 31 marca 2014 r. wprowadza się następujące zmiany :
1. Zwiększa się dochody w budżecie gminy na 2014 rok o kwotę

131.500,-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

27.679.342,-zł
25.561.919,-zł
2.117.423,-zł
41.500,-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. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę
i ustala się na kwotę
który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów.
Po zmianie określa się łączną kwotę planowanych
- przychodów budżetu w kwocie
- rozchodów budżetu w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

28.991.573,-zł
20.980.890,-zł
8.010.683,-zł
90.000,-zł
1.312.231,-zł

2.934.315,-zł
1.622.084,-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
2) majątkowe
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

28.400,-zł
593.739,-zł
1.136.627,-zł

5.2. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXII/232/2013 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2013 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
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

1.914,-zł
1.147.290,-zł
1.950.000,-zł
225.500,-zł

6.2. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXII/232/2013 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2013 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
w tym :
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

3.075.920,-zł
1.000.000,-zł.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXV/267/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia 09 kwietnia 2014 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2014 rok.
Gmina Budzyń otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienie o przyznaniu
dotacji celowej w kwocie :
- 28.400,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów
o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.
Gmina Budzyń złożyła wniosek o udzielenie pożyczki przez Europejski Fundusz Rozwoju
Wsi Polskiej na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej Nr 201546P w Budzyniu oś.
Piaski Etap II na kwotę 550.000,-zł. W związku z powyższym zmniejsza się przychody
budżetu z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek o kwotę 90.000,-zł.
W związku z realizacją zadań własnych
- zwiększono dochody własne o kwotę 103.100,-zł z następujących tytułów :
- wpływy z różnych opłat - 1.100,-zł,
- darowizny - "XIV Powiatowy Turniej Wiedzy Prewencyjnej" - 5.000,-zł,
- podatek rolny - 30.000,-zł,
- podatek od spadków i darowizn - 31.000,-zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 30.000,-zł,
- odsetki - 5.000,-zł,
- wpływy z usług - 1.000,-zł,
- zwiększono wydatki na realizację następujących zadań :
- Komendy powiatowe Policji - XIV Powiatowy Turniej Wiedzy Prewencyjnej - 5.000,-zł,
- ochodnicze straże pożarne - 60.000,-zł,
- szkoły podstawowe - 10.000,-zł,
- gimnazja - 21.000,-zł,
- pomoc materialna dla uczniów - udział gminy - 7.100,-zł
Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na dokonaniu przeniesień pomiędzy
działami, rozdziałami i paragrafami.

