Zał. Nr 12 do protokołu z
Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia
03 lutego 2015 roku.

UCHWAŁA NR V/25/2015
RADY GMINY BUDZYŃ
z dnia 03 lutego 2015 roku.
w sprawie

zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2015 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 IV/15/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej
gminy Budzyń na 2015 rok zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Budzyń Nr 988/2015 z dnia
16 stycznia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany :
1. Zwiększa się dochody w budżecie gminy na 2015 rok o kwotę

359.150,00 zł

Po wprowadzonych zmianach § 1 Uchwały Nr IV/15/2014
Rady Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie
uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2015 rok otrzymuje brzmienie :
Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 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 2015 rok o kwotę

25.637.338,00 zł
24.528.493,00 zł
1.108.845,00 zł
50.950,00 zł

Po wprowadzonych zmianach § 2 Uchwały Nr IV/15/2014
Rady Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie
uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2015 rok otrzymuje brzmienie :
Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 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.
4. Zmienia się wykaz zadań majątkowych
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

27.196.926,22 zł
21.741.303,22 zł
5.455.623,00 zł
308.200,00 zł
1.559.588,22 zł

2.580.000,00 zł
1.020.411,78 zł

- 25.1. Zwiększa się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę
300,00 zł
i ustala się dotacje i wydatki w kwocie
2.786.383,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
5.2. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/15/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2014 r.
otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Po dokonanych zmianach niniejszą uchwałą ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych
kredytów i pożyczek w kwocie
3.580.000,00 zł
w tym :
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie
1.000.000,00 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 V/25/2015 Rady Gminy Budzyń z dnia 03 lutego 2015 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2015 rok.

Gmina Budzyń otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienie o przyznaniu
dotacji celowej w kwocie :
- 300,-zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za
I kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego
zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
Gmina Budzyń podpisała w dniu 14 stycznia 2015 r. umowę o przyznanie pomocy
Nr 00175-6922-UM1500022/12 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW
na lata 2007-2013 na realizację operacji "Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem socjalnym
przy boisku sportowym we wsi Ostrówki". W związku z powyższym zwiększa się dochody
o kwotę 308.192,-zł i zmniejsza się przychody budżetu z tytułu planowanych do zaciągnięcia
kredytów o kwotę 308.200,-zł.
W związku z realizacją zadań własnych zwiększono dochody własne o kwotę 50.658,-zł
z następujących tytułów :
- wpływy z różnych dochodów - 800,-zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 3.208,-zł,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego - 17.000,-zł,
- darowizny - 10.000,-zł,
- odszkodowania - 5.650,-zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji - 11.000,-zł,
- wpływy z różnych opłat - 3.000,-zł,
- z przeznaczeniem na realizację następujących zadań :
- ochotnicze straże pożarne - termomodernizacja budynku OSP w Wyszynach - 20.000,-zł,
- oświata i wychowanie - szkoły podstawowe - 10.000,-zł,
- oświata i wychowanie - gimnazja - 5.650,-zł,
- pomoc społeczna - zasiłki stałe - 11.000,-zł,
- gospodarka odpadami - 4.000,-zł.
W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się
zmiany w planie dochodów i wydatków dotyczących gospodarki odpadami. Wyodrębniono w
rozdziale 90002 dochody gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki gmin związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami (wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, prowizje
sołtysów za inkaso, zakup materiałów oraz usług).

