
Uchwała Nr XXXVI/304/05
Rady Miejskiej w Drezdenku

z  dnia 31 maja 2005 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. ); art. 124 ust. 1
pkt  1  i  2  ,  ust.  3  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 3.000 zł.

Zadania własne

W dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.000
                 rozdz. 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3.000
                             § 2330-dotacje celowe otrzymane od samorządu 
                                         województwa na zadania bieżące realizowane na 
                                         podstawie porozumień (umów )między jednostkami 
                                         samorządu terytorialnego 3.000

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3.000 zł.

W dziale 921-Kultura  i ochrona dziedzictwa  narodowego 3.000
                rozdz. 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3.000
                            § 2480-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 
                                         instytucji kultury 3.000

§ 3

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwot 63.300 zł.

Zadania własne

W dziale 801-Oświata i wychowanie 4.500
                rozdz. 80110-Gimnazja 4.500
                            § 4260-zakup energii 4.500

W dziale 851-Ochrona zdrowia 58.800



                 rozdz. 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi 58.800
                             § 2820-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub        
                                         dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
                                         stowarzyszeniom 3.400
                             § 4170-wynagrodzenia bezosobowe 7.400
                             § 4210-zakup materiałów i wyposażenia 14.600
                             § 4220-zakup środków żywności 1.000
                             § 4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500
                             § 4300-zakup usług pozostałych 31.900

§ 4

Zwiększa się wydatki  budżetu gminy o kwotę 63.300 zł

Zadania własne

W dziale 801 –Oświata i wychowanie 4.500 
                rozdz. 80110-Gimnazja 4.500
                           § 6060-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
                                        budżetowych 4.500

W dziale 851-Ochrona zdrowia 58.800
                rozdz. 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi 58.800
                           § 2660-dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa 
                                       pomocniczego 58.800

§ 5

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej  Nr XXXI/231/04 z dnia 28 grudnia 2004  roku w
sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005 określający dochody i wydatki związane z
realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki  i rozwiązywania problemów
alkoholowych otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta i Gminy  Drezdenko.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Jerzy Skrzypczyński



UZASADNIENIE

Zwiększenie budżetu o kwotę 3.000 zł nastąpiło na podstawie:

- umowy   Nr   D.S.  I  4017-2-34/2005 z  dnia   29  kwietnia  2005  roku
zawartej pomiędzy Województwem  Lubuskim a Gminą Drezdenko 

     w sprawie dofinansowania zadania p.n. II Jarmark Kasztelański, którego 
     realizatorem jest Dom Kultury w Drezdenku w kwocie 3.000 zł

-Zmiany w dziale oświaty i wychowania dokonano w związku z koniecznością 
 zakupu kserokopiarki dla potrzeb  Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza 
 w Drezdenku na kwotę 4.500 zł

-Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy  w Drezdenku Nr 30/05 
 z dnia 20.04.05 utworzono przy UMiG Drezdenko  Centrum Integracji      
 Społecznej. 
 W budżecie dokonano zmiany zgodnie ze zmianami w planie wydatków
 związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie
 Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
 Środki w kwocie 58.800 zł przeznacza się jako dotację przedmiotową do w/w 
 Centrum.





DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH                                                                   

                                                                        Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Drezdenku

 Nr  XXXVI/304/05 z dnia 31 maja 2005 roku

DOCHODY KLASYFIKACJA                                WYDATKI KLASYFIKACJA

Rodzaj
dochodu

Kwota
złotych

Dz. Rozdz. § Rodzaj wydatku Kwota
złotych

Dz. Rozdz
.

§

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wpływy  z
opłat  za
zezwolenia
na  sprzedaż
alkoholu

241.500,00 756 75618 0480

I. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 195.664,00 851 85154



              

 

1. Pomoc terapeutyczna, rehabilitacyjna, socjalna
i  prawna dla  osób uzależnionych od alkoholu  i
ich  rodzin  oraz  przeciwdziałanie  przemocy
domowej 115.064,00
- prowadzenie działań z zakresu przeciwdziałania
  patologiom społecznym

4.200,00    851 85154 2820

- składki na ubezpieczenia społeczne 3.500,00    851 85154 4110
- składki na Fundusz Pracy 450,00    851 85154 4120
- zakup art. biurowych, papierniczych, książek,
  kaset,  czasopism,  gier,  pomoce  i  sprzęt  do
prowadzenia zajęć 3.000,00 851 85154 4210

- zakup środków czystości, art. gospodarczych 1.000,00 851 85154 4210

-koszty  utrzymania  pomieszczeń  przy  ul.
Marszałkowskiej 18, zakup opału 6.000,00 851 85154 4210
- zakup paczek świątecznych dla dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych                                             3.000,00 851 85154 4210
- organizacja dożywiania dzieci z rodzin
   dysfunkcyjnych 19.400,00 851 85154 4220
- konsultacje, poradnictwo psychologiczne 11.000,00    851 85154 4170
- organizacja wyjazdu na terapeutyczne spotkania 2.500,00    851 85154 4300
- organizacja kolonii letniej dla dzieci z rodzin
  dysfunkcyjnych 19.000,00 851 85154 4300
- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć
  profilaktyczno-wychowawczych 33.000,00 851 85154 4170
- zlecanie wykonania posiłków dla dzieci z rodzin
  dysfunkcyjnych 7.414,00 851 85154 4300

- organizacja  ferii  zimowych  dla  dzieci  i
młodzieży     1.600,00

  
   851 85154 4170




