ZARZĄDZENIE NR 345/2008
Wójta Gminy Budzyń
z dnia 30 października 2008 roku.

w sprawie

wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 188 ust.1 pkt.1 i 2, ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku
o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45,
poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832
oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 ) oraz
§ 6 Uchwały Nr XI/89/2007 Rady Gminy Budzyń z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu
gminy Budzyń na 2008 rok - Wójt Gminy Budzyń z a r z ą d z a, co następuje :

§ 1. W budżecie gminy Budzyń na 2008 rok uchwalonym Uchwałą Nr XI/89/2007 Rady Gminy
Budzyń z dnia 27 grudnia 2007 r. zmienionym Uchwałami Rady Gminy Budzyń Nr XII/96/2008
z dnia 21 lutego 2008 r, Nr XIV/105/2008 z dnia 27 marca 2008 r, Nr XV/115/2008 z dnia
18 kwietnia 2008 r, Nr XVI/127/2008 z dnia 28 maja 2008 r, Nr XVII/142/2008 z dnia
30 czerwca 2008 r. i Nr XVIII/151/2008 z dnia 30 września 2008 r. oraz Zarządzeniami Wójta
Gminy Budzyń Nr 299/2008 z dnia 29 lutego 2008 r, Nr 322/2008 z dnia 31 lipca 2008 r.
i Nr 331/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. wprowadza się następujące zmiany :
1. Zwiększa się dochody w budżecie gminy na 2008 rok o kwotę

504.139,-zł

Po wprowadzonych zmianach § 1 ust. 1 A Uchwały Nr XI/89/2007
Rady Gminy Budzyń z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie
budżetu gminy Budzyń na 2008 rok otrzymuje brzmienie :
„ A. DOCHODY OGÓŁEM
w tym :
1. Dochody bieżące
z tego :
a/ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami – zlecone
b/ dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
c/ dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
2. Dochody majątkowe
z tego :
a/ dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych (własne)
a/ dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych (zlecone)
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.”

20.666.451,-zł
19.292.995,-zł

3.746.762,-zł
430.266,-zł

3.000,-zł
1.373.456,-zł

767.700,-zł
4.500,-zł

-22. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy na 2008 rok o kwotę
oraz rozdysponowuje się rezerwy budżetowe na
- zadania oświatowe w kwocie

504.139,-zł
15.000,-zł

Po wprowadzonych zmianach § 1 ust. 1 B Uchwały Nr XI/89/2007
Rady Gminy Budzyń z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie
budżetu gminy Budzyń na 2008 rok otrzymuje brzmienie :
„ B. WYDATKI OGÓŁEM
w tym :
1. Wydatki bieżące
z tego :
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
b/ dotacje
c/ wydatki na obsługę długu gminy
d/ wydatki z tytułu poręczeń

22.751.550,-zł
16.069.251,-zł
7.308.147,-zł
759.038,-zł
170.000,-zł
3.000,-zł

2. Wydatki majątkowe
z tego :
a/ dotacje na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych
b/ rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.”

6.682.299,-zł

200.000,-zł
42.559,-zł

§ 2. 1.1. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
468.180,-zł
i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę
i ustala się wydatki ogółem na kwotę
3.751.262,-zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.”
1.2. Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XI/89/2007 Rady Gminy Budzyń z dnia 27 grudnia 2007 r.
otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2.1. Zwiększa się dotacje do budżetu o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.”

504.139,-zł

2.2. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XI/89/2007 Rady Gminy Budzyń z dnia 27 grudnia 2007 r.
otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Ustala się rezerwy :
- celowe w kwocie
z tego :
a/ na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
b/ na udzielone poręczenia
c/ na zadania oświatowe
d/ na inwestycje i zakupy inwestycyjne

55.063,-zł
2.220,-zł
3.000,-zł
7.284,-zł
42.559,-zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
WÓJT GMINY BUDZYŃ
/-/ Marcin Sokołowski

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 345/2008 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Gmina Budzyń otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienia o przyznaniu dotacji
celowych :
- w kwocie 261.680,-zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej, z przeznaczeniem na zwrot – w drugim terminie płatności – części podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów
rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego
zwrotu poniesionych przez gminy,
- w kwocie 264,-zł z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty –
prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków
nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- w kwocie 206.500,-zł z przeznaczeniem dla ośrodków pomocy społecznej na wypłacenie
producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy zasiłków celowych zgodnie z
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 r. w sprawie szczegółowych
warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych
powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r,
- w kwocie 3.720,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego
„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”,
- w kwocie 31.975,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o
charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
W budżecie gminy na 2008 rok zaplanowana jest rezerwa :
- celowa na zadania oświatowe w kwocie 22.284,-zł którą rozdysponowuje się w następujący
sposób :
- oświata i wychowanie – gimnazja – zakup usług pozostałych – 15.000,-zł.
Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na dokonaniu przeniesień pomiędzy
paragrafami w ramach tego samego rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej.

