
 

                                                 Uchwała Nr  XLIX/324/10                             
                                                 Rady Miejskiej w Drezdenku 
                                                 z dnia 25 marca 2010 roku 
 
 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej  Miasta i Gminy Drezdenko na 2010 rok 

 
 
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.212 ust.1pkt.1,2,8,art.237 
ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U Nr 157 poz. 1240 ) oraz 
art.16 ust.1 pkt.2, ustawy z dnia 20 listopada 2009 r o zmianie ustawy – Prawo ochrony 
środowiska oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U.Nr 215 poz.1664 )  
 
uchwala się, co następuje: 
 
§ 1 
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o                                    385.000,-zł                                                      

z tego zwiększa się : 
     dochody bieżące o kwotę                                                                                   385.000,-zł                                                    

 
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały  
     
  
§ 2 
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o                                    385.000,-zł                      

z tego zwiększa się : 
    wydatki bieżące o kwotę                                                                                     385.000,-zł 

                          
 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały  
 
 
§ 3 
W paragrafie 6 uchwały  Nr XLV/300/09 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17 grudnia 2009 roku 
w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok dodaje się pkt 3 , który otrzymuje brzmienie : 
„ dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki 
na finansowanie ochrony środowiska  i  gospodarki wodnej w kwocie 385.000,-zł 
 
§ 4 
Skreśla się zapis § 11uchwały Nr XLV/300/09 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17 grudnia 2009 r 
w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok  
 
§5 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka  
 
 
§6 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia   
 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

/-/ Jerzy Skrzypczyński 
 
                                                      



 
 Uzasadnienie 
 

Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę                               385.000,-zł 
 

Zgodnie z art.16 ust.1 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r.o zmianie ustawy – Prawo ochrony 
środowiska oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U.Nr 215 , poz.1664) likwiduje się gminne fundusze 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie w/w 
ustawy tj.z dnia 31 marca 2010 roku. 
Środki pieniężne  zgromadzone na rachunku bankowym stają się odpowiednio dochodami budżetu i 
przeznacza się na finansowanie wydatków zgodnie z ustawą.  



ZAŁĄCZNIK NR 1                                        
do Uchwały nr  XLIX/324/10                              
Rady Miejskiej w  Drezdenku                              
z dnia 25 marca 2010 roku 

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUD ŻETU GMINY NA 2010 ROK 
          

Dział Rozdział  Paragraf  Treść Przed zmian ą Zmiana Po zmianie 

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 385 000,00 385 000,00 

  90019   Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska 0,00 385 000,00 385 000,00 

    0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 50 000,00 50 000,00 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 335 000,00 335 000,00 

 Razem: 39 257 296,00 385 000,00 39 642 296,00 

 
  
 



 

ZAŁĄCZNIK NR 2                                        
do Uchwały nr XLIX/324/10                                                  
Rady Miejskiej w Drezdenku                      
z dnia 25 marca 2010 roku 

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUD ŻETU GMINY NA 2010 ROK 
          

Dział Rozdział  Paragraf  Treść Przed zmian ą Zmiana Po zmianie 

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 436 771,00 385 000,00 4 821 771,00 

  90019   Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska 0,00 385 000,00 385 000,00 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 40 000,00 40 000,00 

    4300 Zakup usług pozostałych 0,00 345 000,00 345 000,00 

 Razem: 43 917 296,00 385 000,00 44 302 296,00 

 


