Zał. Nr 14 do protokołu z
Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia
26 października 2010 roku.

UCHWAŁA NR XXXVII/335/2010
RADY GMINY BUDZYŃ
z dnia 26 października 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, Nr XXXV/314/2010 z dnia 19 sierpnia 2010 r. i Nr XXXVI/323/2010 z dnia
27 września 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, Nr 512/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. i Nr 520/2010
z dnia 29 września 2010 r. wprowadza się następujące zmiany :
1. Zwiększa się dochody w budżecie gminy na 2010 rok o kwotę

130.510,-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

23.595.846,-zł
21.173.774,-zł
2.422.072,-zł

30.510,-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

27.942.919,-zł
18.852.074,-zł
13.382.258,-zł
8.525.804,-zł
4.856.454,-zł

-2b/ dotacje na zadania bieżące
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
d/ 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

1.193.959,-zł
3.594.029,-zł

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
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

9.090.845,-zł

536.628,-zl
253.069,-zł
145.200,-zł

410.243,-zł

2.887.089,-zl
2.322.489,-zł

3. Deficyt budżetu w kwocie
4.347.073,-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. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej 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 2.216.250,-zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań :
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach : Wyszyny, Grabówka , Prosna, Nowa Wieś
Wyszyńska” – 2.156.250,-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 7 do niniejszej uchwały.

-3§ 4. 1.1.Zwiększa się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę
29.141,-zł
i ustala się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie ustawami w kwocie
3.247.224,-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.
§ 5. 1.1.Ustala się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań własnych
1)bieżące
2)majątkowe
zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

333.231,-zł
1.071.200,-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 9 do niniejszej uchwały.
§ 6. 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 10 do niniejszej uchwały.

904.090,-zł
2.650.489,-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 10 do niniejszej uchwały.
§ 7. 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
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3.626.250,-zł
800.000,-zł

U ZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXVII/335/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 26 października 2010 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Gmina Budzyń otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienia o zwiększeniu dotacji celowych
- o kwotę 117,-zł z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac
komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy
stopień awansu zawodowego,
- o kwotę 1.200,-zł z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych
za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek stały z pomocy społecznej,
- o kwotę 24.358,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o
charakterze socjalnym – zgodnie art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- o kwotę 10.096,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- o kwotę 3.198,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”.
Gmina Budzyń otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile zawiadomienie o przyznaniu
dotacji celowej w kwocie 28.641 ,-zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i
przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Gmina Budzyń złożyła wniosek o środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę dróg
gminnych. Z tego tytułu uzyskano środki w kwocie 33.000,-zł.
W związku z powyższym zmniejsza się przychody z tytułu kredytów o kwotę 100.000,-zł.
W związku z realizacją zadań bieżących zwiększono dochody gminy o kwotę 29.900,-zł z następujących
tytułów :
- transport i łączność – drogi publiczne gminne – kary umowne – 9.900,-zł
- różne rozliczenia – pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych – 20.000,-zł.
Wszystkie środki przeznacza się na realizację następujących zadań bieżących :
- transport i łączność – drogi publiczne gminne – 9.900,-zł,
- oświata i wychowanie – przedszkola – 20.000,-zł.
Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na dokonaniu przeniesień pomiędzy działami,
rozdziałami i paragrafami.

