
 

Uchwała Nr XIV/084/07 

Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 20 września 2007 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. 184 ust. 1,2,14 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U.Nr 249 poz. 2104 z późn. 

zm.) 

 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 35.000 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 

 

 

15.000 

             rozdz. 75615 – Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego,   

                                    podatku od czynności cywilnoprawnych,  

                                    podatków i opłat lokalnych  od osób prawnych 

                                    i innych jednostek organizacyjnych                                   

 

 

 

10.000 

                       § 0450 – wpływy z opłaty administracyjnej za czynności      

                                     urzędowe                           

 

10.000 

             rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,  

                                   podatku  od spadków i darowizn, podatku od  

                                   czynności   cywilnoprawnych oraz podatków  

                                   i opłat lokalnych od osób fizycznych 

 

 

 

5.000 

                        § 0450 – wpływy z opłaty administracyjnej za czynności      

                                      urzędowe                           

 

5.000 

 

 

        

W dziale 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20.000 

             rozdz. 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód 20.000 

                     § 2440-dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje   

                                zadań  bieżących jednostek sektora finansów  

                                publicznych                                                         

§ 2 

 

               

               20.000 

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 15.000 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 

 

 

15.000 

             rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody  

                                   jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 

                                   ustaw 

 

 

               15.000 

                       § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej                15.000 

 

 

 

 

 



§ 3 

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 195.000 zł.  

Zadania własne: 

W dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa                                                                       

  

               80.000 

             rozdz. 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami                80.000 

                       § 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

                                   ( modernizacja  i rozbudowa budynku  

                                     ul. Marszałkowska 18 ) 

 

W dziale 710-Działalność usługowa                                                           

               80.000 

 

                

 

               45.000 

            rozdz. 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego                40.000 

                      § 4300-zakup usług pozostałych 

 

            rozdz.  71014-Opracowania geodezyjne i kartograficzne 

               40.000 

                  

                 5.000 

                      § 4300-zakup usług pozostałych                  5.000 

 

 

W dziale 801 – Oświata i wychowanie 10.000 

             rozdz. 80101- Szkoły podstawowe 10.000 

                       § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 

                                      i    książek 

                       § 4260 – zakup energii 

                       § 4300 – zakup usług pozostałych 

                       § 4410 – podróże służbowe krajowe 

                       § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu 

                                     drukarskiego 

 

500 

4.500 

2.000 

1.000 

 

2.000 

  

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 

 

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 175.000zł.  

Zadania własne: 

W dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo                                                                    

 

               20.000 

             rozdz.01008-Melioracje wodne                 20.000 

                     § 4300-zakup usług pozostałych 

 

W dziale 600- Transport i łączność 

               20.000 

               

              62.900 

             rozdz. 60017-Drogi wewnętrzne                62.900 

                     § 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

                                w tym: 

                                  - modernizacja drogi rolniczej Marzenin Nr 135 

                                    1.200zł 

                                  - modernizacja drogi rolniczej Goszczanowiec – 

                                    Zielątkowo Nr 243  - 7.700zł 

                                  - modernizacja drogi rolniczej Czartowo-Marzenin  

                                    Nr 157 -  54.000 zł 

 

W dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa 

               62.900 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 5.000 

             rozdz.70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami                  5.000 

                      § 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

 

                 5.000           

 



             w tym: 

                        ( modernizacja  budynku w Drezdenku ul. I Brygady Nr 21 ) 

 

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 

 

 

 

10.000 

             rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 10.000 

                       § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych  

                                     i książek 

                       § 4300 – zakup usług pozostałych 

                       § 4410 – podróże służbowe krajowe 

                       § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym  

                                     programów i licencji 

 

1.000 

6.000 

800 

 

2.200 

 

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 

15.100 

             rozdz. 90003-Oczyszczanie miast i wsi 10.000 

                      § 4300-zakup usług pozostałych 

 

             rozdz. 90013-Schroniska dla zwierząt 

10.000 

             

                 5.100 

                      § 4300-zakup usług pozostałych 

 

W dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

5.100 

 

                 5.000 

             rozdz. 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                  5.000 

                      § 2480-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej  

                                  instytucji kultury 

 

W dziale 926-Kultura fizyczna i sport 

 

5.000 

 

               57.000 

            rozdz. 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 57.000 

                     § 2820-dotacja celowa z budżetu  na finansowanie lub  

                                dofinansowanie zadań zleconych do realizacji  

                                stowarzyszeniom 

 

§ 5 

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr Iii/06/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku w 

sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok określający „ zestawienie 

zadań inwestycyjnych na rok 2007” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 

do niniejszej uchwały. 

 

§ 6 

 

 

57.000 

 

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.  

§ 7  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Zmniejszono budżet  po stronie dochodów i wydatków o kwotę 20.000 zł 

 

- kwota ta dotyczy przyjętej  do budżetu w dniu 26.04.2007 dotacji z Funduszu Ochrony 

Gruntów   

  Rolnych na kontynuację prac  związanych z poprawą retencji korytowej rzeki ST. Noteć, 

odstąpiono     

  od realizacji tego zadania  ze względu na rozpoczęcie prac nad koncepcją i projektem  

  zagospodarowania parku jordanowskiego, który to obejmuje  planowany do zagospodarowania 

teren  

  objęty planem budżetu na 2007 rok. 

 

Zmian w dochodach budżetowych zaplanowanych w  budżecie  na rok 2007 jako opłata 

administracyjna dokonuje się z uwagi na zmianę ustawy o opłacie skarbowej  ( Dz. U. Nr 255 

poz. 1635 z 2006 roku). 

 

 

Pozostałe zmiany w wydatkach przeznacza się na następujące zadania: 

 

 wykonanie przepustów melioracyjnych na drogach 

gminnych 

 

20.000 

 brakujące środki na modernizację dróg gminnych 62.900 

 brakujące środki  na modernizację  i remont budynku  

w Drezdenku ul. I Brygady Nr 21 

 

5.000 

 zabezpieczenie własnego udziału środków na 

wdrożenie programu „ Moja edukacja-moją szansą” 

 

10.000 

 oczyszczanie miast i wsi 10.000 

 pokrycie kosztów za pobyt zwierząt w schronisku 5.100 

 dotacja dla Domu Kultury z przeznaczeniem na 

pokrycie kosztów koncertów muzyki  kameralnej i 

organowej 

 

5.000 

 dotacja na zadania zlecone  do realizacji  

stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu 

 

57.000 

 

 


