
Uchwała Nr XXXVII/314/05
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 30 czerwca 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  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 200.104 zł.

Zadania własne
W dziale 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
                       jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
                       związane z ich poborem 85.052
                 rozdz. 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
                                        od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat 
                                        lokalnych  od osób prawnych i innych jednostek
                                        organizacyjnych 85.052
                             § 2440-dotacje  otrzymane  z funduszy celowych na realizację
                                         zadań bieżących jednostek sektora finansów
                                         publicznych 85.052

 
                  rozdz. 75618-Wpływy z innych opłat  stanowiących dochody
                                         jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 115.052
                             § 0410-wpływy z opłaty skarbowej 115.052

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 180.104 zł.

Zadania własne
W dziale 758-Różne rozliczenia 180.104 
                 rozdz. 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
                                        samorządu terytorialnego 180.104
                             § 2920-subwencja ogólna z budżetu państwa 180.104

§ 2
Zmniejsza się wydatki  budżetu gminy o kwotę 91.642 zł.
Zadania własne
W dziale 600-Transport i łączność 37.400
                rozdz. 60016-Drogi publiczne gminne 37.400
                           § 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 37.400
                 / budowa parkingu i dróg dojazdowych na osiedlu Piłsudskiego /



W dziale 750-Administracja publiczna 28.242
                 rozdz. 75023-Urzędy gmin ( miast i miast  na prawach powiatu ) 28.242
                             § 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników 23.597
                             § 4110-składki na ubezpieczenia społeczne 4.066
                             § 4120-składki na Fundusz Pracy 579

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 26.000
                rozdz. 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód 26.000
                           § 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 26.000
                                       / budowa uzbrojenia terenu wraz z nawierzchniami ulic  
                                        i  chodników  w Drezdenku  w rejonie ulic: Leśnej,
                                        Reja,  11 Listopada, Wita Stwosza, Matejki,
                                        Kochanowskiego

§ 3

Zwiększa się wydatki  budżetu  gminy o kwotę 111.642 zł. 

Zadania własne

W dziale 600-Transport i łączność 63.400
                rozdz. 60016-Drogi publiczne gminne 63.400
                           § 4210-zakup materiałów i wyposażenia 2.500
                           § 4270-zakup usług remontowych 60.900
                              w tym:
                               - modernizacja  chodnika  ul. Kopernika                   17.000 zł
                              -  bieżące naprawy dróg na terenie miasta i gminy    43.900 zł

W dziale 852-Pomoc społeczna 20.000
                rozdz.85232-Centra Integracji Społecznej 20.000
                           § 2420- dotacja z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego  na
                                       pierwsze wyposażenie w środki obrotowe 20.000

W dziale 926-Kultura fizyczna i sport 28.242
                 rozdz.92601-Obiekty sportowe 28.242
                           § 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników 23.597
                           § 4110-składki na ubezpieczenia społeczne 4.066
                           § 4120-składki na Fundusz  Pracy 579

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Jerzy Skrzypczyński



Uzasadnienie

Zwiększenie budżetu po stronie dochodów o kwotę 200.104 zł nastąpiło na podstawie:

- wniosku   gminy o  przekazanie   kwoty rekompensującej  utracone  dochody z  tytułu

zwolnień  określonych  w  ustawie  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych                                    85.052 zł

- zwiększono dochody  z tyt. opłaty skarbowej                        115.052 zł

Zmniejszono budżet  po stronie dochodów o kwotę 180.104 zł

- dotyczy zmniejszenia subwencji oświatowej zgodnie z pismem Min. Fin.

      Nr  STB-4820-3/2005 z dnia  6.01.2005r.

Wynagrodzenia i   pochodne z działu  750-Administracja publiczna rozdz. 75023-Urzędy

gmin  przeniesiono do działu 926-Kultura fizyczna i sport rozdz. 92601-Obiekty sportowe 

w związku  z utworzeniem jednostki budżetowej p.n. „ Hala Sportowo-Rehabilitacyjna 

w Drezdenku” zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/291/05 z dnia 31.03.2005r.


