Uchwała Nr XXX/209/08
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 22 grudnia 2008 roku
w sprawie: zmian w budżecie
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. 166, art. 184 ust.1 pkt 1, 2,6
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn.
zm.)
uchwala się, co następuje:
§1.
Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem
nr 1 do uchwały.
§2
Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem
nr 2 do uchwały.
§2
Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Drezdenku nr XVII/119/07 z dnia 21 grudnia 2007 roku
w sprawie budżetu na rok 2008, określający „Wydatki na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z budżetu UE ,EFTA, innych środków ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Jerzy Skrzypczyński

Uzasadnienie

Zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 20.000 zł na podstawie :
- umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze z dnia 15 grudnia 2008
roku nr umowy LSRS/2008/9 dotyczącej finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w
ramach , którego realizowany jest projekt pn „ Lubuska Szkoła Równych Szans „ przez Gimnazjum
Nr 1 w Drezdenku
Zmian w dochodach ,kwoty 666.000,- zł dotyczących :
- dotacji pn. „ORLIK 2012” dokonano zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej
Górze , który to projekt powinien zostać rozliczony w ramach jednolitej klasyfikacji budżetowej i
dotyczy zmian w obszarze rozdziału zawartych z Gminami umów.
Zmniejszenie wydatków w dziale 853 następuje ze względu na aneks do umowy nr UDA –
POKL.07.0108-029/08-00 w celu zachowania udziału środków własnych w wysokości 10,5%.
Dotyczy projektu Systemowego „Aktywna Integracja” „ Powrócę do Pracy „
Przeniesień w wydatkach w zakresie oświaty i wychowania dokonuje się ze względu na
uzupełnienie płac w świetlicach szkolnych spowodowane podwyżkami płac dla nauczycieli.
Dokonano zmian w wydatkach budżetowych polegających na zwiększenie środków na bieżące
remonty dróg oraz zwiększono środki z przeznaczeniem na diety Radnych.

