ZARZĄDZENIE NR 697/2012
Wójta Gminy Budzyń
z dnia 31 lipca 2012 roku.
w sprawie

wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz § 15 pkt. 2 Uchwały Nr XV/96/2011 Rady Gminy Budzyń z dnia
28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy Budzyń na 2012 rok - Wójt Gminy Budzyń z a r z ą d z a ,
co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XV/96/2011 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy
Budzyń na 2012 rok zmienionej Uchwałami Rady Gminy Budzyń Nr XVI/98/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r,
Nr XVII/119/2012 z dnia 26 marca 2012 r, Nr XVIII/126/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r, Nr XIX/129/2012
z dnia 29 maja 2012 r, Nr XX/131/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Budzyń
Nr 662/2012 z dnia 17 lutego 2012 r, Nr 669/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. i Nr 693/2012 z dnia
17 lipca 2012 r. wprowadza się następujące zmiany :

1. Zwiększa się dochody w budżecie gminy na 2012 rok o kwotę

87.034,-zł

zgodnie z załącznikami Nr 1,4,5 ,6 i 7 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy na 2012 rok o kwotę
zgodnie z załącznikami Nr 2,3,4,5, 6 i 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

87.034,-zł

U ZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 697/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 31 lipca 2012 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Gmina Budzyń podpisała z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej Porozumienie o wsparcie
realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie
Jednostek Samorządu terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie” na kwotę 33.500,-zł.
Gmina Budzyń otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienia o przyznaniu dotacji w
kwocie :
- 10.134,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach resortowego
programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”,
- 15.900,-zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego
programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego
uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku,
- 27.500,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”.
Dokonuje się zmiany w planie wydatków między paragrafami w ramach działu i między
paragrafami w ramach rozdziału oraz między wydatkami majątkowymi w ramach rozdziału
między paragrafami.

3. Rozdysponowuje się rezerwę na wydatki bieżące w kwocie
oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego w kwocie

45.000,-zł
2.000,-zł

zgodnie z załącznikami Nr 1,2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Zwiększa się dochody w budżecie gminy na 2012 rok o kwotę
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 3 do niniejszego zarządzenia.

7.200,-zł

