ZARZĄDZENIE NR 536/2010
Wójta Gminy Budzyń
z dnia 29 listopada 2010 roku.
w sprawie

wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4 i 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, 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, Nr XXXVI/323/2010 z dnia
27 września 2010 r, Nr XXXVII/335/2010 z dnia 26 października 2010 r. i Nr XXXVIII/342/2010 z dnia
09 listopada 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.
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

61.200,-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

24.185.822,-zł

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

21.741.750,-zł
2.444.072,-zł

2. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy na 2010 rok o kwotę
i rozdysponowuje się rezerwę ogólną na wydatki bieżące w kwocie

61.200,-zł
28.300,-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

27.594.544,-zł
19.255.850 ,-zł
13.714.191,-zł
8.528.765,-zł
5.185.426,-zł
1.208.959,-zł
3.650.872,-zł

-3d/ 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
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 1 do niniejszego zarządzenia.

536.628,-zł
253.069,-zł
145.200,-zł
8.338.694,-zł
410.243,-zł

2.550.738,-zł
1.987.610,-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
50.000,-zł

- ogólną w kwocie

42.700,-zł

53.000,-zł

§ 3.1.1. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2.1. Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVIII/264/2009 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 grudnia 2009 r.
otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4.1.1. Zwiększa się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę
60.000,-zł
i ustala się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie ustawami w kwocie
3.579.800,-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.
§ 5.1.1. Ustala się dotacje i wydatki związane z realizacją własnych zadań gmin
1)bieżące
2)majątkowe
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

334.431,-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 5 do niniejszego zarządzenia.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
WÓJT GMINY BUDZYŃ
/-/ Marcin Sokołowski

U ZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 536/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 29 listopada 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 60.000,-zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych realizowanych na
podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
- o kwotę 1.200,-zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacanej
od niektórych świadczeń wypłacanych z pomocy społecznej.
W budżecie gminy na 2010 rok zaplanowana jest rezerwa ogólna w kwocie 71.000,-zł którą
rozdysponowuje się w kwocie 28.300,-zł na :
- transport i łączność - drogi publiczne gminne – 5.000,-zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ochotnicze straże pożarne – 23.000,-zł
- oświata i wychowanie – szkoły podstawowe – 300,-zł,
Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w ramach działu i rozdziału pomiędzy
paragrafami.

