Zał. Nr 9 do protokołu
z XXVIII Sesji Rady Gminy Budzyń
z dnia 23 czerwca 2017 roku.

UCHWAŁA NR XXVIII/234/2017
RADY GMINY BUDZYŃ
z dnia 23 czerwca 2017 roku.
w sprawie

zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) – Rada Gminy Budzyń u c h w a l a , co następuje :
§ 1. W uchwale Nr XXIII/194/2016 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały
budżetowej gminy Budzyń na 2017 rok zmienionej Uchwałami Rady Gminy Budzyń Nr XXIV/204/2017 z dnia
16 lutego 2017 r, Nr XXV/210/2017 z dnia 30 marca 2017 r, Nr XXVI/214/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r,
Nr XXVII/227/2017 z dnia 26 maja 2017 r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Budzyń Nr 13/2017 z dnia
31 stycznia 2017 r, Nr 21/2017 z dnia 28 lutego 2017 r, Nr 37/2017 z dnia 31 marca 2017 r. wprowadza
się następujące zmiany :
1. Zwiększa się dochody w budżecie gminy na 2017 rok o kwotę

172.500,00 zł

Po wprowadzonych zmianach § 1 Uchwały Nr XXIII/194/2016
Rady Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie
uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2017 rok otrzymuje brzmienie :
Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 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 2017 rok o kwotę

36.507.829,66 zł
34.870.469,66 zł
1.637.360,00 zł
172.500,00 zł

Po wprowadzonych zmianach § 2 Uchwały Nr XXIII/194/2016
Rady Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie
uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2017 rok otrzymuje brzmienie :
Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości
z tego :
1) Wydatki bieżące
2) Wydatki majątkowe
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

39.117.367,90 zł
30.833.220,90 zł
8.284.147,00 zł

3. Zmienia się wykaz zadań majątkowych
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4.1. Zwiększa się dotacje i wydatki związane z realizcją zadań wykonywanych na podstawie umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę
96.875,00 zł
i ustala się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów
lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

-21) bieżące
2) majątkowe
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

17.000,00 zł
466.875,00 zł

4.2. Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIII/194/2016 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia 2016 r.
otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
5.1. Zmniejsza 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 5 do niniejszej uchwały.

92.000,00 zł
1.416.708,00 zł
493.000,00 zł
585.400,00 zł

5.2. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIII/194/2016 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia 2016 r.
otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 5 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 XXVIII/234/2017 Rady Budzyń z dnia 23 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2017 rok.
Gmina Budzyń podpisała z Województwem Wielkopolskim umowę w sprawie udzielenia
pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 96.875,-zł na dofinansowanie budowy
(przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m.
Gmina Budzyń podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu Umowę dotacji na kwotę 17.500,-zł z przeznaczeniem na realizację
przedsięwzięcia "Program nasadzeń drzew w sołectwie Sokołowo Budzyńskie, gmina Budzyń
w celu poprawy wartości przyrodniczych i krajobrazowych". W związku z powyższym
zmniejsza się kwotę przyznanej dotacji o 2.500,-zł.
W związku z realizacją zadań własnych :
- zwiekszono dochody własne o kwotę 78.125,-zł z następujących tytułów :
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 6.440,-zł,
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 685,-zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości - 30.000,-zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - 10.000,-zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 28.000,-zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 3.000,-zł,
- zmniejszono wydatki na realizację następujących zadań :
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 100.000,-zł,
- zwiększono wydatki na realizację następujących zadań :
- drogi publiczne gminne - 9.125,-zł,
- urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 18.000,-zł,
- szkoły podstawowe - 65.000,-zł,
- gospodarka odpadami - 37.000,-zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 25.000,-zł,
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 13.000,-zł,
- zadania w zakresie kultyry fizycznej - 8.000,-zł,
- pozostała działalność - 3.000,-zł.
Dokonuje sie zmian w planie wydatków polegających na dokonaniu przeniesień pomiędzy
działami, rozdziałami i paragrafami.

