ZARZĄDZENIE NR 505/2010
Wójta Gminy Budzyń
z dnia 23 lipca 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.) oraz § 4 Uchwały Nr XXIX/273/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia
29 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r.
– 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, Nr XXXII/293/2010 z dnia 25 maja 2010 r. i Nr XXXIV/307/2010 z dnia
25 czerwca 2010 r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Budzyń Nr 463/2010 z dnia 26 lutego 2010 r,
Nr 475/2010 z dnia 14.04.2010 r, Nr 491/2010 z dnia 18 czerwca 2010 r. i Nr 497/2010 z dnia
02 lipca 2010 r. wprowadza się następujące zmiany :
1. Zmniejsza się dochody w budżecie gminy na 2010 rok o kwotę

247.462,-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

22.271.054,-zł

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

20.660.364,-zł
1.610.690,-zł

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

247.462,-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

27.377.877,-zł
18.120.791,-zł
12.897.832,-zł
8.385.593,-zł
4.512.239,-zł
1.142.459,-zł
3.496.120,-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.

9.257.086,-zł
1.950.243,-zł

730.839,-zł
166.239,-zł
47.941,-zł

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

270.029,-zł
705.200,-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 5 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY BUDZYŃ
/-/ Marcin Sokołowski

U ZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 505/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 23 lipca 2010 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Gmina Budzyń otrzymała od Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zawiadomienie o
przyznaniu dotacji celowej w kwocie 14.329,-zł na realizację zadań spisowych w powszechnym
spisie rolnym w 2010 roku.
Gmina Budzyń otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienia o zwiększeniu dotacji
celowych :
- o kwotę 509,-zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby
pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej,
- o kwotę 4.130,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – tj. na wypłatę dodatków w wysokości
250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy,
realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010,
- o kwotę 18.470,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w
ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna”,
o zmniejszeniu dotacji celowej :
- o kwotę 284.900,-zł na zadanie pn.”Rozwój obszarów aktywizacji gospodarczej i budownictwa
mieszkaniowego oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Budzyniu poprzez
przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg gminnych nr 201515P i 201560P”.

