
 

Uchwała Nr XVII/114/07 

Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 21 grudnia 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. 165 ust. 1,art. 166 

ust. 1,2,4, art. 184 ust. 1,2,5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych  

( Dz.U Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) 

 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 248.372 zł. 

Zadania własne 

 
W dziale 758-Różne rozliczenia 3.689 

              rozdz. 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek  

                                  samorządu terytorialnego 

 

3.689 

                         § 2920-subwencje ogólne z budżetu państwa 3.689 

  

W dziale 801-Oświata i wychowanie 15.047 

              rozdz. 80195-Pozostała działalność 15.047 

                         § 6330-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  

                                     realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych  

                                     własnych gmin ( związków gmin ) 

 

 

15.047 

 

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 229.636 

              rozdz.90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód 229.636 

                         § 6298-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 

                                    ( związków gmin ), powiatów(związków powiatów), 

                                      samorządów województw, pozyskane z innych  

                                      źródeł ) 

 

 

 

229.636 

 

§ 2 

 

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 318.372zł.  

Zadania własne 

 

 

W dziale 600-Transport i łączność 30.000 

             rozdz. 60016-Drogi publiczne gminne 30.000 

                     § 4270-zakup usług remontowych 30.000 

 

W dziale 801-Oświata i wychowanie 

 

43.736 

             rozdz. 80110-Gimnazja 3.689 

                     § 4210-zakup materiałów i wyposażenia 3.689 

 

            rozdz. 80114-Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 

 

21.000 

                 § 6060-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek  

                               budżetowych 

                             ( zakup oprogramowania sieciowego w MGZO ) 

 

21.000 

 

           rozdz. 80195-Pozostała działalność 

 

19.047 

                  § 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              19.047 



                              ( wykonanie instalacji monitoringu w Zespole Szkół  

                                im. H. Sienkiewicza w Drezdenku ) 

 

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 229.636 

              rozdz.90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód 229.636 

                     § 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

                          (  uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia nawierzchni  

                             ulic  i chodników w Drezdenku rejon Os. Południe, 

                            ul. Południowa-Armii Krajowej-Okrężna i ul. Willowa-etapI)  

229.636 

 

W dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa  narodowego 

 

15.000 

          rozdz. 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 15.000 

                   § 2720-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub  

                              dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich  

                              obiektów zabytkowych przekazane jednostkom  

                              niazaliczanym do sektora finansów publicznych  

 

 

 

15.000 

 

§ 3 

 

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 70.000zł. 

Zadania własne 

 

 

W dziale 801-Oświata i wychowanie 

 

25.000 

             rozdz. 80113-Dowożenie uczniów do szkół 21.000 

                      § 4210-zakup materiałów i wyposażenia 10.000 

                      § 4270-zakup usług remontowych 6.000 

                      § 4300-zakup usług pozostałych 5.000 

 

            rozdz. 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

 

4.000 

                     § 4410-podróze służbowe krajowe 4.000 

 

W dziale 926-Kultura fizyczna i sport 

 

45.000 

           rozdz. 92601-Obiekty sportowe 45.000 

                     § 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

                           ( remont i modernizacja  stadionu miejskiego w Drezdenku- 

                             projekt techniczny ) 

45.000 

 

§ 4 

Załącznik  Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Drezdenku  Nr III/06/06 z dnia 28 grudnia 2006 

roku określający „ limity wydatków na wieloletnie programy  inwestycyjne w latach 2007-2009” 

otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 5 

Załącznik Nr 3a do uchwały Rady Miejskiej w Drezdenku Nr  III/06/06 z dnia 28 grudnia 2006 

roku określający „ zestawienie  zadań inwestycyjnych na rok 2007” otrzymuje brzmienie jak 

załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 
 



Uzasadnienie 

 

 

Zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 248.372zł na podstawie: 

 

 pisma Ministra Finansów z dnia 22 listopada  2007 roku  

     dotyczącego zwiększenia subwencji oświatowej  o kwotę                   3.689zł 

 

 umowy Nr 180/2007  z dnia 19 października  2007 roku  

     zawartej  z Lubuskim Kuratorem Oświaty w Gorzowie Wlkp.  

     dotyczącej  dotacji celowej na wykonanie  monitoringu 

     w Zespole Szkół  im. H. Sienkiewicza w Drezdenku                          15.047zł 

 

 pisma  Lubuskiego Urzędu Woj.w  Gorzowie  Wlkp.  

     z dnia 13 listopada 2007 roku dotyczącego rozliczenia  

     zadania z roku 2006 pn „ Budowa  kanalizacji sanitarnej 

     Drezdenko-Północ”-etap I dofinansowanego w ramach  

     Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego        229.636zł 

 


