
UCHWAŁA NR XX/205/2016
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 10 lutego 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o  samorządzie  gminnym (t.j. z 2015 r. Dz. U. poz. 1515 
z późn. zm. ) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2,art. 214 pkt 1, art. 215, art., art.235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 
roku o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm. )

uchwala się , co następuje:
§ 1
1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 5.982,00 zł
w tym:
1 )  zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.982,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
§ 2
1. Zwiększa się łączną  kwotę planowanych wydatków o kwotę 5.982,00 zł
w tym:
1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.982,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3
Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XVI/184/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 
grudnia 2015 roku  w sprawie  uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok  określający 
„Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu  dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje 
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak
załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4
1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy
w wysokości 62.239.303,00 zł
w tym:
1) dochody bieżące 61.387.303,00 zł
2) dochody majątkowe 852.000,00 zł
2.Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy
w wysokości 62.894.303,00 zł
w tym:
1) wydatki bieżące 53.242.921,00 zł
2) wydatki majątkowe 9.651.382,00 zł
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Adam Kołwzan
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UZASADNIENIE 

 

Budżet po stronie  dochodów  zwiększono o kwotę  5.982,00 zł 

na podstawie: 

dochody bieżące: 

- odszkodowanie z tytułu uszkodzonego mienia Gminy  dotyczy lamp oświetleniowych 

w Gościmiu i przy ul. Dąbrowskiej w Drezdenku w kwocie 

 

5.982,00 zł  

  

Budżet po stronie  wydatków  zwiększono  o kwotę  5.982,00 zł  

wydatki bieżące:  

- koszty związane z odtworzeniem zniszczonego mienia Gminy Drezdenko, dotyczy 

lamp oświetleniowych w Gościmiu i przy ul. Dąbrowskiej w Drezdenku w kwocie 

 

5.982,00 zł 

  

Środki z przeniesień wydatków bieżących przeznaczono na:  

wydatki bieżące:  

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 

221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 

kwocie 

 

 

 

200.000,00 zł 

Gmina planuje powierzyć zadanie własne gminy z zakresu opieki nad zwierzętami 

zgodnie z  przepisami ustawy  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz 

podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Drezdenku nr XIV/133/2015 z dnia 16 listopada 

2015 roku  sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego 

na 2016 rok. Powierzenie zadania organizacji pozarządowej nastąpi poprzez 

przeprowadzenie konkursu otwartego. Wstępna analiza prowadzi do wniosku, iż zadanie 

dotychczas realizowane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych nadaje się do 

realizacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Istnieje 

możliwość zmniejszenia dotychczasowych kosztów w/w wymienionego zadania. 

Zważywszy na terminy dotyczące obecnego sposobu realizacji tego zadania istnieje 

konieczność przesunięcia środków, by ogłosić konkurs, wówczas będzie możliwa 

kompleksowa ocena ewentualnych ofert. 
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Dział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 290 072,00 5 982,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 5 982,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 5 982,00

62 233 321,00 5 982,00

Rozdział Po zmianie

2 296 054,00

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

90015 5 982,00

5 982,00

Razem: 62 239 303,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/205/2016

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 10 lutego 2016 r.
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Dział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 523 162,00 5 982,00

Schroniska dla zwierząt 391 000,00 0,00

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 

trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 

do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

0,00 200 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 385 000,00 - 200 000,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 009 070,00 5 982,00

4270 Zakup usług remontowych 242 000,00 5 982,00

62 888 321,00 5 982,00

Rozdział Po zmianie

7 529 144,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

90013 391 000,00

200 000,00

185 000,00

90015 1 015 052,00

247 982,00

Razem: 62 894 303,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/205/2016

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 10 lutego 2016 r.
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Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych                     

i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych                  
 

Dział Rozdział § Treść Kwota dotacji /w zł/ 

podmiotowej przedmiotowej celowej 

1 2 3 4 5 6 7 

Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki       

851 85154 2650 Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku  185.000,00  

852 85232 6210 Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku    

921 92109 2480 Centrum Promocji Kultury w Drezdenku 1.235.957,00   

921 92116 2480 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku 596.410,00   

921 92118 2480 Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku 199.966,00   

      
Razem: 2.032.333,00 185.000,00 0,00 

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 
  

   
Nazwa zadania 

801 80104 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 277.145,00   

801 80106 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 203.982,00   

851 85154 2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 

pożytku publicznego 

  20.000,00 

852 85295 2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 

pożytku publicznego 

  23.000,00 

900 90013 2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 

pożytku publicznego 

  200.000,00 

900 90019 6230 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych . 
  30.000,00 

921 92105 2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 

pożytku publicznego 

  40.000,00 

921 92120 2720 
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich 

obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 
  50.000,00 

926 92605 2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 

pożytku publicznego 

  400.000,00 

      Razem: 481.127,00 0,00 763.000,00 

OGÓŁEM 2.513.460,00 185.000,00 763.000,00 

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/205/2016

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 10 lutego 2016 r.
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