Zał. Nr 4 do protokołu z
Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia
25 maja 2010 roku.

UCHWAŁA NR XXXII/293/2010
RADY GMINY BUDZYŃ
z dnia 25 maja 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 ze zm.)
– 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, Nr XXX/282/2010 z dnia 29 marca 2010 r. i Nr XXXI/288/2010 z dnia
28 kwietnia 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

371.469,-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

22.450.316,-zł
20.564.726,-zł
1.885.590,-zł

371.469,-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

27.457.139,-zł
17.971.553,-zł
12.803.539,-zł
8.362.709,-zł
4.440.830,-zł
1.137.009,-zł
3.446.625,-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
9.485.586,-zł
1.949.543,-zł

730.839,-zl
166.239,-zł
47.941,-zł

§ 2. 1.1. Ustala się wykaz zadań majątkowych
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3.1.1. Zwiększa się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę
362.569,-zł
i ustala się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie ustawami w kwocie
3.192.154,-zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1.1.Ustala się dotacje i wydatki związane z realizacją własnych zadań gmin
1)bieżące
2)majątkowe
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

235.065,-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 5 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U ZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXII/293/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 25 maja 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 356.614,-zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów
postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w pierwszym okresie płatniczym 2010 r.
- o kwotę 3.400,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „ Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Gmina Budzyń otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego zawiadomienie o przyznaniu dotacji w kwocie
5.955,-zł z przeznaczeniem na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
W związku z realizacją zadań bieżących zwiększono dochody gminy o kwotę 5.500,-zł z następujących
tytułów :
- darowizny na turniej wiedzy prewencyjnej – 3.500,-zł
- środki z PZU na turniej wiedzy prewencyjnej - 2.000,-zł
Wszystkie środki przeznacza się na realizację następujących zadań bieżących :
- Komendy Powiatowe Policji - turniej wiedzy prewencyjnej – 5.500,-zł.
Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na dokonaniu przeniesień pomiędzy działami,
rozdziałami i paragrafami.

