
UCHWAŁA NR XXVI/261/2016
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 15 czerwca 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 2016r. Dz.U. poz. 446) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 2, art. 214 pkt 1, art. 215, 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. Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2
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 2 do niniejszej uchwały

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Adam Kołwzan
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UZASADNIENIE 

 

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 

 

 

3.000,00 zł 
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Dział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 885 044,00 3 000,00

Pozostałe zadania w zakresie kultury 25 000,00 3 000,00

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

25 000,00 3 000,00

926 Kultura fizyczna 1 679 794,00 - 3 000,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej 712 670,00 - 3 000,00

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

600 000,00 - 3 000,00

74 929 141,11 0,00

Rozdział Po zmianie

2 888 044,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

92105 28 000,00

28 000,00

1 676 794,00

92605 709 670,00

597 000,00

Razem: 74 929 141,11

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/261/2016

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 15 czerwca 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       

010 01008 2710 
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja celowa dla powiatu strzelecko-drezdeneckiego 
  2.500,00 

600 60013 6300 

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Dotacja celowa dla 

Województwa na zadanie inwestycyjne "Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej w ciągu drogi 

woj. nr 160 w m. Drezdenko ul. Niepodległości" 

  200.000,00 

851 85154 2650 Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku  185.000,00  

921 92109 2480 Centrum Promocji Kultury w Drezdenku 1.307.957,00   

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: 2.104.333,00 185.000,00 202.500,00 

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 
  

   
Nazwa zadania 

801 80104 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 331.945,00   

801 80106 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 258.782,00   

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 

  60.000,00 

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 

  28.000,00 

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

obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 
  57.000,00 

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 

  597.000,00 

      Razem: 590.727,00 0,00 995.000,00 

OGÓŁEM 2.695.060,00 185.000,00 1.197.500,00 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/261/2016

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 15 czerwca 2016 r.
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