Zał. Nr 12 do protokołu z Sesji
Rady Gminy Budzyń
z dnia 19 stycznia 2011 roku.

UCHWAŁA NR IV/13/2011
Rady Gminy Budzyń
z dnia 19 stycznia 2011 roku.
w sprawie

budżetu gminy Budzyń na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, i, pkt 10 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 211,
212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)
- RADA GMINY BUDZYŃ uchwala, co następuje :

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok
w wysokości
z tego :
1) Dochody bieżące
2) Dochody majątkowe
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok
w wysokości

24.945.972,-zł
22.356.026,-zł
2.589.946,-zł

30.573.896,-zł

z tego :
1) Wydatki bieżące
2) Wydatki majątkowe
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

18.007.647,-zł
12.566.249,-zł

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie

5.627.924,-zł

zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów
Określa się łączną kwotę planowanych
- przychodów budżetu w kwocie
- rozchodów budżetu w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

8.718.626,-zł
3.090.702,-zł

§ 4. Tworzy się rezerwy :
- celowe w kwocie
z tego :
a/ na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
b/ na realizację zadań własnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

48.000,-zł

- ogólną w kwocie

62.000,-zł

§ 5.1. Ustala się wykaz zadań majątkowych
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

45.000,-zł
3.000,-zł
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§ 6. 1.Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego
zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. Z budżetu udziela się dla Zakładu budżetowego dotacji celowej na inwestycje kwocie
4.826.012,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań :
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach :Wyszyny, Grabówka, Prosna,
Nowa Wieś Wyszyńska”- 3.476.012,-zł,
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Budzyń”- 1.350.000,-zł.

§ 7. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków
w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego
w podziale na Sołectwa
zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w kwocie
oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie
przeciwdziałania narkomanii w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 8.

140.000,-zł

140.000,-zł

§ 10. Ustala się dochody, dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2.902.553,-zł

§ 11. Ustala się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na
podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
1) majątkowe
zgodnie z załącznikiem Nr 10.

600.000,-zł

§ 12. Ustala się dotacje i wydatki związane z realizacją własnych zadań gmin
1) bieżące
zgodnie z załącznikiem Nr 11.

203.775,-zł

§ 13. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy :
1)dla jednostek sektora finansów publicznych
- bieżące
- majątkowe
2)dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- bieżące
- majątkowe
zgodnie z załącznikiem Nr 12.

1.078.000,-zł
5.642.356,-zł

160.000,-zł
130.000,-zł

§ 14. 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

9.184.486,-zł

800.000,-zł
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§ 15. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy do wysokości

383.656,-zł.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do :
1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż
bank prowadzący obsługę budżetu,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między
paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze
stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w jednostkach
organizacyjnych gminy w zakresie dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami
z wyłączeniem wynagrodzeń ze stosunku pracy.
4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań
z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do
zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza
rok budżetowy.

§ 17. Ustala się kwotę 800.000,-zł do której Wójt Gminy może zaciągać pożyczki i kredyty
krótkoterminowe w roku budżetowym i upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów
i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu
budżetu.

§ 18. Ustala się kwotę 1.000.000,-zł do wysokości której Wójt Gminy może samodzielnie
zaciągać zobowiązania.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń.
§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2011 roku i podlega
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr IV/13/2011 Rady Gminy Budzyń z dnia 19 stycznia 2011 r.
w sprawie budżetu gminy Budzyń na 2011 rok.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy
uchwalanie budżetu gminy.
W stosunku do projektu budżetu na 2011 r. zwiększono wysokość :
- dochodów o kwotę 242.988,-zł z tytułu :
- otrzymano zawiadomienie z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile o przyznaniu
dotacji celowej w wysokości 13.288,-zł z przeznaczeniem na Wybory do Sejmu i Senatu,
- podatku od nieruchomości – 55.000,-zł – ściągnięcie zaległości podatkowych,
- podatku dochodowego od osób prawnych – 150.000,-zł,
- otrzymano zawiadomienie od Wojewody Wielkopolskiego o przyznaniu dotacji celowej w
wysokości 24.700,-zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”
- wydatków o kwotę 242.988,-zł z przeznaczeniem na :
- drogi publiczne gminne – 155.000,-zł,
- wybory do Sejmu i Senatu – 13.288,-zł,
- ochotnicze straże pożarne – 8.000,-zł,
- opieka społeczna – pozostała działalność - 24.700,-zł,
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 31.000,-zł,
- obiekty sportowe – 11.000,-zł.
- dokonano podziału dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Chodzieskiego na :
- dotację na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 150.000,-zł,
- dotację na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w
wysokości 450.000,-zł.
Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 24.945.972,-zł.
Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 30.573.896,-zł.
Deficyt budżetu ustala się w kwocie 5.627.924,-zł.

