ZARZĄDZENIE NR 512/2010
Wójta Gminy Budzyń
z dnia 31 sierpnia 2010 roku.
w sprawie

wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 257 i art. 222 ust. 4 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, 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 19 sierpnia 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, Nr 497/2010 z dnia 02 lipca 2010 r. i Nr 505/2010 z dnia 23 lipca 2010 r. wprowadza się
następujące zmiany :
1. Zwiększa się dochody w budżecie gminy na 2010 rok o kwotę

8.373,-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

22.785.867,-zł

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

21.062.795,-zł
1.723.072,-zł

2. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy na 2010 rok o kwotę
i rozdysponowuje się rezerwę celową na
- odprawy emerytalne nauczycieli w kwocie

8.373,-zł
85.585,-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

27.892.690,-zł
18.625.604 ,-zł
13.266.964,-zł
8.521.178,-zł
4.745.786,-zł
1.155.959,-zł
3.520.853,-zł

536.628,-zł
253.069,-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.

9.267.086,-zł
450.243,-zł

2.230.839,-zł
1.666.239,-zł
47.941,-zł

§ 2. Ustala się rezerwy :
- celowe w kwocie
z tego :
a/ na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
b/ na inwestycje i zakupy inwestycyjne

3.000,-zł
47.491,-zł

- ogólną w kwocie

60.000,-zł

50.941,-zł

§ 3.1.1. Ustala się dotacje i wydatki związane z realizacją własnych zadań gmin
1)bieżące
2)majątkowe
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

294.762,-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 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY BUDZYŃ
/-/ Marcin Sokołowski

U ZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 512/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 31 sierpnia 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 2.567,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części
gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- o kwotę 5.806,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których
mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej.
W budżecie gminy na 2010 rok zaplanowana jest rezerwa celowa na odprawy emerytalne
nauczycieli którą rozdysponowuje się w kwocie 85.585,-zł.

