Uchwała Nr III/10/02
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 29 listopada 2002 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)
uchwala się co następuje:
§1
Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 91.603 zł
zadania własne
w dziale 758 – Różne rozliczenia

86.603

rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego

86.602

§ 292 – subwencje ogólne z budżetu państwa
rozdz. 75805 – Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin
§ 292 – subwencje ogólne z budżetu państwa

w dziale 853 – Opieka społeczna

86.602
1
1

5.000

rozdz. 85395 – Pozostała działalność

5.000

§ 270 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

5.000

§2
Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 91.603 zł
zadania własne
w dziale 801 – Oświata i wychowanie

86.603

rozdz. 80110 – Gimnazja

86.603

§ 4270 – zakup usług remontowych

w dziale 853 – Opieka społeczna

86.603

5.000

rozdz. 85395 – Pozostała działalność

5.000

§ 3110 – świadczenia społeczne

5.000

§3
Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy
zmniejszenia
w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej
rozdz. 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń
§ 046 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej

1.000
1.000
1.000

zwiększenia
w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej

1.000

rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
§ 046 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Jerzy Skrzypczyński

1.000
1.000

Uzasadnienie
Zwiększenie budżetu o kwotę 91.603 zł nastąpiło na podstawie:
-

pisma Ministra Finansów z dnia 7.10.2002 r. dotyczącego ustalenia części
rekompensującej subwencji ogólnej z tytułu dochodów utraconych ulg i zwolnień
ustawowych – korekta 1 zł

-

pisma Ministra Finansów z dnia 30.10.2002 r. dotyczącego zwiększenia subwencji
oświatowej o kwotę 86.602 zł z przeznaczeniem na prace remontowe w placówkach
oświatowych

-

aneksu Agencji Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy Gorzów Wlkp. z dnia
21.10.2002 r. dotyczącego zwiększenia środków na dożywianie dzieci o kwotę
5.000 zł

