Uchwała Nr VI/36/03
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 31 stycznia 2003 roku
w sprawie: zmian budżetu na 2003 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. ), art. 109 ust. 2 pkt 2b i art.
124 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych

( Dz. U. Nr

155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz art. 401 ust. 1 i art. 406 pkt 4 ustawy z dnia

24

kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§1
W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej o kwotę 106.291 zł
Stan środków obrotowych na początek roku 2003
106.291 zł
2. Zwiększa się wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej o kwotę 106.291 zł
Wydatki
- budowa sieci wodociągowej Gościm

106.291 zł

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Jerzy Skrzypczyński

Załącznik Nr 7
do uchwały budżetowej Nr V/27/02
z dnia 23 grudnia 2002 roku

Plan
przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2003 rok
I

Treść
Stan środków na początek roku 2003

II Przychody
§ 057 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne
od ludności

Przychody
200.391
190.200
40.000

§ 58 – grzywny i inne kary pieniężne od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych

70.000

§ 069 – wpływy z różnych opłat

80.000

§ 096 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w
postaci pieniężnej

Wydatki

200

III Wydatki
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w tym:
 edukacja ekologiczna młodzieży z
zakresu ochrony środowiska - 2.000
 zakup koszy na selektywną zbiórkę
odpadów - 14.300

389.591
16.300

§ 4300 – zakup usług pozostałych
 realizacja zadania modernizującego
gospodarkę wodną, ochrona
urządzeń przeciwpowodziowych
(międzywale rzeki Noteć)

10.000

§ 6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych
 budowa sieci wodociągowej Gościm
- 263.291 zł
 kolektor i sieć wodociągowa
Trzebicz-Drezdenko wraz z siecią
rozdzielczą kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Osów – 100.000

363.291

IV Stan środków obrotowych na koniec roku

1.000

