Zał. Nr 11 do protokołu z
Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia
27 września 2010 roku.

UCHWAŁA NR XXXVI/323/2010
RADY GMINY BUDZYŃ
z dnia 27 września 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, Nr XXXI/288/2010 z dnia
28 kwietnia 2010 r, Nr XXXII/293/2010 z dnia 25 maja 2010 r, Nr XXXIV/307/2010 z dnia
25 czerwca 2010 r. i Nr XXXV/314/2010 z dnia 29 sierpnia 2010 r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy
Budzyń Nr 463/2010 z dnia 26 lutego 2010 r, Nr 475/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 r, Nr 491/2010 z dnia
18 czerwca 2010 r, Nr 497/2010 z dnia 02 lipca 2010 r, Nr 505/2010 z dnia 23 lipca 2010 r. i Nr 512/2010
z dnia 31 sierpnia 2010 r. wprowadza się następujące zmiany :
1. Zwiększa się dochody w budżecie gminy na 2010 rok o kwotę

679.469,-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

23.465.336,-zł
21.076.264,-zł
2.389.072,-zł

19.719,-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

27.912.409,-zł
18.722.073,-zł
13.325.433,-zł
8.498.633,-zł
4.826.800,-zł
1.193.959,-zł
3.520.853,-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.

536.628,-zl
253.069,-zł
145.200,-zł
9.190.336,-zł
410.243,-zł

2.987.089,-zl
2.422.489,-zł
47.941,-zł

3. Deficyt budżetu w kwocie
4.447.073,-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. 1.1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
2.1. Z budżetu udziela się dla Zakładu budżetowego dotacji inwestycyjnej w kwocie 2.316.250,-zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań :
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach : Wyszyny, Grabówka , Prosna, Nowa Wieś
Wyszyńska” – 2.256.250,-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 6 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1.1.Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
2.1. Załącznik Nr 11 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§ 5. 1.1.Zwiększa się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę
1.155,-zł
i ustala się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie ustawami w kwocie
3.218.083,-zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8 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 8 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
448.180,-zł
2)majątkowe
601.000,-zł
zgodnie z załącznikiem Nr 9 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 9 do niniejszej uchwały.
§ 7. 1.1.Ustala się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań własnych
1)bieżące
2)majątkowe
zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

294.762,-zł
1.038.200,-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 10 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 11 do niniejszej uchwały.

904.090,-zł
2.750.489,-zł

281.869,-zł
81.543,-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 11 do niniejszej uchwały.
§ 9. 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
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3.726.250,-zł
800.000,-zł

U ZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXVI/323/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 27 września2010 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Gmina Budzyń otrzymała od Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zawiadomienie o zwiększeniu
dotacji celowej
- o kwotę 1.155,-zł z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego – powszechny spis rolny 2010 –
aktualizacja wykazów gospodarstw rolnych.
Gmina Budzyń podpisała Umowy w ramach Programu budowy obiektów sportowych „Moje BoiskoORLIK 2012” z Województwem Wielkopolskim na kwotę 333.000,-zł i Ministerstwem Sportu na kwotę
333.000,-zł. W związku z powyższym zmniejsza się przychody z tytułu kredytów o kwotę 666.000,-zł.
W związku z realizacją zadań bieżących zwiększono dochody gminy o kwotę 12.314,-zł z następujących
tytułów :
- zwrot dochodów z likwidacji rachunku dochodów własnych – przedszkola – 104,-zł,
- zwrot dochodów z likwidacji rachunku dochodów własnych – stołówki szkolne – 56,-zł,
- zwrot dochodów z likwidacji rachunku dochodów własnych – domy pomocy społecznej – 154,-zł,
- odsetki – 4.000,-zł,
- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 8.000,-zł.
Wszystkie środki przeznacza się na realizację następujących zadań bieżących :
- oświata i wychowanie – stołówki szkolne i przedszkolne – 160,-zł,
- pomoc społeczna - domy pomocy społecznej – 154,-zł,
- pomoc społeczna – świadczenia rodzinne- 12.000,-zł.
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji złożył wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 321
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności bwiejskiej” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 –
2013 w którym zostało ujęte zadanie ujęte w budżecie „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzekiniec i
Nowe Brzeźno gmina Budzyń (etap II). W związku z powyższym zmniejsza się przychody z tytułu
pożyczek i kredytów o kwotę 750.000,-zł.
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu w dniu 19 stycznia 2010 r. podpisał umowę z
Samorządem Województwa Wielkopolskiego o przyznanie pomocy Nr 00011-6921-UM1500043/10 w
ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata
2007-2013 w której przyznano pomoc w kwocie 3.025.000,-zł na zadanie pn.”Uporządkowanie
gospodarki ściekowej w miejscowościach : Wyszyny, Grabówka, Prosna i Nowa Wieś Wyszyńska” z
okresem realizacji na lata 2010-2012. W związku z powyższym zwiększa się przychody z tytułu pożyczek
w roku 2010 o kwotę 756.250,-zł.
Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na dokonaniu przeniesień pomiędzy działami,
rozdziałami i paragrafami.

