Uchwała Nr XXII/154/08
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 14 maja 2008 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. 168
ust.2 pkt 6, art. 184 ust. 1 pkt 1,2,3,4,14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
publicznych ( Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:

§1.
Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do
uchwały .
§2.
Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do
uchwały .
§3.
1. Deficyt w kwocie 500.000,00zł zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżka
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i
pożyczek z lat ubiegłych
2. Deficyt po zmianie wynosi 4.300.000,00zł
§4
W związku z dokonanymi zmianami zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy
stanowiące załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Drezdenku Nr XVII/119/07 z dnia
21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 otrzymuje brzmienie
jak załącznik nr 3 do uchwały
§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę
na podstawie :
- pisma nr DN.I.6011-1-1-8/2008 z dnia 30.04.2008r Urzędu
Marszałkowskiego w Zielonej Górze (zgodnie z zał.nr 1do uchwały
Zarządu województwa Lubuskiego) dotyczącego dotacji na
dofinansowanie dróg gruntowych o kwotę
- pisma nr nr DN.I.6011-1-1-8/2008 z dnia 30.04.2008r Urzędu
Marszałkowskiego w Zielonej Górze (zgodnie z zał.nr 3 do uchwały
Zarządu województwa Lubuskiego) dotyczącego dotacji na
Retencję korytową rzeki Stara Noteć o kwotę
- otrzymano dotację zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie
projektu „Szkoła równych szans” w ramach sektorowego programu
operacyjnego rozwoju zasobów ludzkich 2004-2006
nr umowy : 8/2.1a/2006/2486/2007/46
( rozliczenie za 2007 rok )
Zwiększono wydatki budżetu o kwotę
Środki z otrzymanej dotacji przeznaczono na:
- retencję koryta rzeki Stara Noteć

286.720 ,00

233.500,00

20.000,00

33.220,00
786.720,00
20.000,00

-modernizacja drogi gminnej – Lipno-Kosin nr 285,
286, 287, 288
-modernizacja drogi gminnej – Marzenin – nr 113
-modernizacja drogi gminnej – Rąpin-Czartowo nr 305,
65
-modernizacja drogi gminnej – Modropole nr 115
-modernizacja drogi gminnej – Lipno-Tuczępy nr
266/5, 191
-bieżący remont dróg gminnych
Środki z wolnych środków budżet gminy przeznacza :
- bieżące remonty dróg gminnych

67.000,00

- modernizacja drogi gminnej – Lipno-Kosin

44.000,00

- modernizacja drogi gminnej Marzenin Nr 113

25.000,00

- remont bieżący budynku komunalnego w Trzebiczu ul. Poznańska 35

16.000,00

- wykupy gruntów pod zabudowę przemysłową

92.500,00
18.000,00
51.000,00
45.000,00
27.000,00
33.220,00

200.000,00

- wpłata na fundusz celowy dla policji, z przeznaczeniem na
dofinansowanie kupna samochodu dla posterunku w Drezdenku

33.000,00

- dotacja dla Domu Kultury w Drezdenku z przeznaczeniem
na dofinansowanie imprezy:
•

30.000,00

muzyka przed pałacem

- dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów
zabytkowych

40.000,00

- budowa boiska sportowego dla wsi Niegosław (dokumentacja)

30.000,00

- zakup urządzeń na plac zabawowy dla przedszkola w Drezdenku

15.000,00

