
Uchwała Nr XXIV/175/04
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 29 czerwca 2004 roku

w sprawie: zmian budżetu

Na podstawie art.  18 ust.  2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz  art. 124
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych( tekst jednolity z
2003 roku, Dz. U. Nr  15, poz. 148 z późn.zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 80.000 zł.

zadania własne

W dziale 600 –Transport i łączność 20.000
                 rozdz. 60017-Drogi wewnętrzne 20.000
                            § 6260-dotacje otrzymane z funduszy celowych na 
                                        finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
                                        realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
                                        jednostek sektora finansów publicznych 20.000

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 60.000
                 rozdz. 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód 60.000
                             § 2440-dotacje otrzymane z funduszy celowych na 
                                         realizacje zadań bieżących  jednostek sektora 
                                         finansów publicznych 60.000

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 80.000 zł.

zadania własne

W dziale 600-Transport i łączność 20.000
                rozdz. 60017-Drogi wewnętrzne 20.000
                            § 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20.000
                                      /modernizacja drogi rolniczej w Goszczanówku/

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 60.000
                rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód 60.000
                            § 4300-zakup usług pozostałych 60.000

§ 4

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 3.000 zł.

zadania własne



W dziale 600-Transport i łączność 3.000
                 rozdz. 60017-Drogi wewnętrzne 3.000
                             § 6260-dotacje otrzymane z funduszy celowych na 
                                         finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
                                         realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
                                         jednostek sektora finansów publicznych 3.000

§ 5

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 3.000 zł

zadania własne

W dziale 600-Transport i łączność 3.000
                rozdz. 60017-Drogi wewnętrzne 3.000
                            § 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.000
                                        /droga rolnicza Zielątkowo/

§ 6

Zmniejsza się  wydatki budżetu gminy o kwotę 17.000 zł

zadania własne

W dziale 600-Transport i łączność 17.000
                rozdz. 60017-Drogi wewnętrzne 17.000
                           § 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17.000
                                       /droga rolnicza Zielątkowo/

§ 7

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 17.000 zł.

zadania własne

W dziale 600-Transport i łączność 17.000
                rozdz. 60017-Drogi wewnętrzne 17.000
                           § 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17.000
                                        /droga rolnicza Marzenin/

§ 8
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Jerzy Skrzypczyński



Uzasadnienie

Zwiększenie budżetu o kwotę 80.000 zł nastąpiło na podstawie:

- pisma Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego z dnia 22.06.2004 r.  dotyczącego

dofinansowania  z  Funduszu  Ochrony  Gruntów  Rolnych  na  modernizację  drogi

rolniczej we wsi Goszczanówko-20.000 zł

- pisma Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego z dnia 22.06.2004 r.  dotyczącego

dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na umocnienie i wyniesienie

brzegów rzeki St. Noteć w obrębie miasta Drezdenko na odcinku 1,89 km.

Zmniejszono budżet o kwotę  3.000 zł na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Woj.

Lubuskiego  z  dnia  22.06.2004  r.   dotyczącego  środków   z  Funduszu  Ochrony Gruntów

Rolnych zmniejszając  przyznane  wcześniej  środki   na  drogę rolniczą  w Zielątkowie  oraz

zmieniono  przeznaczenie  wcześniej  przyznanych  środków  w  kwocie  17.000  zł z  drogi

rolniczej Zielątkowo na modernizację drogi rolniczej w Marzeninie


