Zał. Nr 20 do protokołu z
Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia
29 kwietnia 2014 roku.

UCHWAŁA NR XXXVI/275/2014
RADY GMINY BUDZYŃ
z dnia 29 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, Nr XXXV/267/2014 z dnia 09 kwietnia 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

624.631,23 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

28.303.973,23 zł
26.136.671,23 zł
2.167.302,00 zł
624.631,23 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. Zmienia się wykaz zadań majątkowych
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. 1.Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

29.616.204,23 zł
21.515.642,23 zł
8.100.562,00 zł

-22. Z budżetu udziela się dla Zakładu budżetowego dotacji celowej na inwestycje kwocie
1.200.000,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań :
„Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dziewoklucz”- 768.000,-zł
„Rekultywacja komunalnego składowiska odpadów w Budzyniu-Łucjanowo”- 432.000,-zł.
5.1. Zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 20.000,-zł
i ustala się dochody z tytyłu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę
160.000,-zł
zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii o kwotę
40.000,-zł
i ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie
300.070,-zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
5.2. Załącznik Nr 8 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 i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę
525.396,23 zł
i ustala się dotacje i wydatki w kwocie
3.452.147,23 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
6.2. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXII/232/2013 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2013 r.
otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.
7.1. 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 7 do niniejszej uchwały.

1.186,-zł
594.925,-zł
1.136.627,-zł

7.2. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXII/232/2013 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2013 r.
otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 7 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 XXXVI/275/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 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 :
- 518.461,23 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykrzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na
pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy,
- 1.186,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
Gmina Budzyń otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego zawiadomienie o przyznaniu
dotacji celowej w kwocie :
- 6.935,-zł z przeznaczeniem na Wybory do Parlamentu Europejskiego.
Gmina Budzyń podpisała umowy o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych
projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW
na lata 2007-2013 na realizacje operacji "Budowa siłowni terenowej w Wyszynach" w kwocie
24.878,80 i "Budowa skate parku na oś. Zielonym w Budzyniu" w kwocie 25.000,-zł.
W związku z realizacją zadań własnych
- zwiększono dochody własne o kwotę 48.170,-zł z następujących tytułów :
- darowizny - drogi publiczne gminne - 2.000,-zł,
- opłaty za czynności egzekucyjne - 1.000,-zł,
- kary - 1.970,-zł,
- wpływy z różnych opłat - 3.000,-zł,
- wpływyw z różnych dochodów - 3.500,-zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 1.000,-zł,
- podatek od nieruchomości - 3.000,-zł,
- podatek leśny - 2.000,-zł,
- podatek od spadków i darowizn - 2.000,-zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 20.000,-zł,
- wpływy z opłat za koncesje - 500,-zł,
- odsetki - 8.000,-zł,
- darowizny - przedszkola - 200,-zł.
- zwiększono wydatki na realizację następujących zadań :
- administracja publiczna - pozostała działalność - 3.000,-zł,
- oświata i wychowanie - przedszkola - 200,-zł,
- ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi - 40.000,-zł,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4.970,-zł.
Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na dokonaniu przeniesień pomiędzy
działami, rozdziałami i paragrafami.

