Zał. Nr 18 do protokołu z
Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia
28 kwietnia 2010 roku.

UCHWAŁA NR XXXI/288/2010
RADY GMINY BUDZYŃ
z dnia 28 kwietnia 2010 roku.
w sprawie

wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 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, 217, 235-237 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
– Rada Gminy Budzyń u c h w a l a , co następuje :

§ 1. W budżecie gminy Budzyń na 2010 rok uchwalonym Uchwałą Nr XXVIII/264/2009 Rady Gminy
Budzyń z dnia 29 grudnia 2009 r. zmienionym Uchwałami Rady Gminy Budzyń Nr XXIX/273/2010 z dnia
29 stycznia 2010 r. i Nr XXX/282/2010 z dnia 29 marca 2010 r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Budzyń
Nr 463/2010 z dnia 26 lutego 2010 r. i Nr 475/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 r. wprowadza się następujące
zmiany :
1. Zwiększa się dochody w budżecie gminy na 2010 rok o kwotę

398.785,-zł

Po wprowadzonych zmianach § 1 Uchwały Nr XXVIII/264/2009
Rady Gminy Budzyń z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie
budżetu gminy Budzyń na 2010 rok otrzymuje brzmienie :
Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 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 2010 rok o kwotę

22.078.847,-zł
20.193.257,-zł
1.885.590,-zł

342.785,-zł

Po wprowadzonych zmianach § 2 i § 3 Uchwały Nr XXVIII/264/2009
Rady Gminy Budzyń z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie
budżetu gminy Budzyń na 2010 rok otrzymują brzmienie :
Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości
z tego :
1) Wydatki bieżące
w tym :
a/ wydatki jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
b/ dotacje na zadania bieżące
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

27.085.670,-zł
17.617.084,-zł
12.452.470,-zł
8.375.628,-zł
4.076.842,-zł
1.137.009,-zł
3.443.225,-zł

-2d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu
terytorialnego
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone
e/ wydatki na obsługę długu gminy
2) Wydatki majątkowe
w tym :
a/ dotacje na zadania inwestycyjne
b/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu
terytorialnego
- dotacje
c/ rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

439.180,-zl
226.468,-zł
145.200,-zł
9.468.586,-zł
1.949.543,-zł

730.839,-zl
166.239,-zł
47.941,-zł

3. Deficyt budżetu w kwocie
5.006.823,-zł
zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów oraz wolnymi środkami.
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1.1. Ustala się wykaz zadań majątkowych
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
2.1. Określa się wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
3.1. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1.1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
2. 1. Z budżetu udziela się dla Zakładu budżetowego dotacji inwestycyjnej w kwocie 1.560.000,-zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań :
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach : Wyszyny, Grabówka, Prosna, Nowa Wieś
Wyszyńska” – 1.500.000,-zł
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Budzyń” – 60.000,-zł.
3.1. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/264/2009 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 grudnia 2009 r.
otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

-3§ 4. 1.1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu
sołeckiego w podziale na Sołectwa
zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
2.1. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVIII/264/2009 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 grudnia 2009 r.
otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 5.1.1. Ustala się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych gminie ustawami w kwocie
2.829.585,-zł
zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
2.1. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXVIII/264/2009 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 grudnia 2009 r.
otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 6. 1.1.Ustala się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
1)bieżące
445.180,-zł
2)majątkowe
268.000,-zł
zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.
2.1. Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXVIII/264/2009 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 grudnia 2009 r.
otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 7. 1.1.Ustala się dotacje i wydatki związane z realizacją własnych zadań gmin
1)bieżące
2)majątkowe
zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

231.665,-zł
990.100,-zł

2.1. Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXVIII/264/2009 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 grudnia 2009 r.
otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 11 do niniejszej uchwały.
§ 8.1.1. 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 do niniejszej uchwały.

869.090,-zł
1.994.239,-zł
267.919,-zł
121.543,-zł

2.1. Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXVIII/264/2009 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 grudnia 2009 r.
otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 12 do niniejszej uchwały.
§ 9. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy do wysokości
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

257.000,-zł

U ZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXI/288/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 kwietnia 2010 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Gmina Budzyń otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienia o zwiększeniu planu dotacji
celowych :
- o kwotę 4.005,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatków w wysokości
250,-zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy,
realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010,
- o kwotę 127.700,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu
wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki,
wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I
stopnia – „Radosna szkoła”.
W związku z podpisaną Umową Partnerską z Gminą Miejską Chodzież na wspólną realizację projektu „
Przez naukę i zabawę w lepszą przyszłość –zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu
Chodzieskiego” zwiększa się środki o niewykorzystane z roku 2009 w kwocie
233.590,-zł oraz dokonuje się zmian w klasyfikacji budżetowej zgodnie z otrzymanym przelewem z
Gminy Miejskiej Chodzież.
W związku z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych :
- zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 132.000,-zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z podpisanymi Umowami z Powiatem Chodzieskim.
- zwiększono rozchody budżetu o kwotę 56.000,- z tytułu planowanych do udzielenia pożyczek dla
Gminnego Ośrodka Kultury na realizację zadań na które zostaną złożone wnioski o dofinansowanie w
ramach ogłoszonych programów dla Instytucji Kultury
- Kultywowanie tradycji wspólnego grania – działalność orkiestry dętej i kapeli podwórkowej – 24.500,-zł
- „Okno na świat” – utworzenie sali komputerowej w Wiejskim Domu Kultury w Wyszynach – 14.300,-zł
- „Plon niesiemy plon” – Święto plonów w Gminie Budzyń – 17.200,-zł.
Zwiększono dochody gminy o kwotę 165.490,-zł z następujących tytułów :
- wpływy z tytułu sprzedaży – 145.490,-zł
- wpływy z różnych dochodów – 14.000,-zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6.000,-zł
oraz zmniejszono wydatki o kwotę 132.000,-zł.
Wszystkie środki przeznacza się na realizację następujących zadań bieżących i majątkowych :
- transport i łączność - drogi publiczne gminne – 151.750,-zł
- działalność usługowa – plany zagospodarowania przestrzennego – 34.000,-zł
- pomoc społeczna – domy pomocy społecznej – 9.620,-zł
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – pozostała działalność – 120,-zł
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – oświetlenie ulic, placów i dróg – 10.000,-zł
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność – 2.000,-zł
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby –
34.000,-zł.
Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na dokonaniu przeniesień pomiędzy działami,
rozdziałami i paragrafami.

