ZARZĄDZENIE NR 491/2010
Wójta Gminy Budzyń
z dnia 18 czerwca 2010 roku.
w sprawie

wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) – Wójt Gminy Budzyń z a r z ą d z 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. i Nr XXXII/293/2010 z dnia 25 maja 2010 r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Budzyń
Nr 463/2010 z dnia 26 lutego 2010 r. i Nr 475/2010 z dnia 14.04.2010 r. wprowadza się następujące zmiany :
1. Zwiększa się dochody w budżecie gminy na 2010 rok o kwotę

3.735,-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

22.454.051,-zł

z tego:
1) Dochody bieżące
2) Dochody majątkowe
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

20.568.461,-zł
1.885.590,-zł

2. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy na 2010 rok o kwotę

3.735,-zł

Po wprowadzonych zmianach § 2 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
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

27.460.874,-zł
17.975.288,-zł
12.803.539,-zł
8.362.709,-zł
4.440.830,-zł
1.137.009,-zł
3.450.360,-zł

439.180,-zł
226.468,-zł
145.200,-zł

-22) 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 niniejszego zarządzenia.

9.485.586,-zł
1.949.543,-zł

730.839,-zł
166.239,-zł
47.941,-zł

§ 2.1.1. Zwiększa się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę
3.735,-zł
i ustala się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie ustawami w kwocie
3.195.889,-zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
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 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY BUDZYŃ
/-/ Marcin Sokołowski

U ZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 491/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 18 czerwca 2010 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Gmina Budzyń otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile zawiadomienie o
zwiększeniu dotacji celowej :
- o kwotę 3.735,-zł z przeznaczeniem na Wybory Prezydenta RP – wypłata diet dla członków
obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP
zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

