
                                                    Uchwała Nr X/84/03  
Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 30 maja 2003 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. )

uchwala się co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 225.400 z l
zadania własne
W dziale 600     - Transport i łączność 167.000
     rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne 167.000

            § 626- dotacje  otrzymane z funduszy celowych na
                       finansowanie lub dofinansowanie kosztów
                       realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
                       jednostek sektora finansów publicznych 167.000

W dziale 853    - Opieka społeczna 8.400
   rozdz. 85395   - Pozostała działalność 8.400

            § 246-środki otrzymane od pozostałych jednostek 
              zaliczanych do sektora finansów publicznych na 
              realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do 
              sektora finansów publicznych 8.400

W dziale 900     - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50.000
   rozdz. 90001   - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 50.000

            § 244- dotacje otrzymane z funduszy celowych  na 
                      realizacje zadań bieżących jednostek sektora 
                      finansów publicznych 50.000

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 225.400 zł

zadania własne
W dziale 600  - Transport i łączność 167.000
  rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne 167.000

                § 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
                     ( modernizacja dróg: Lubiewo, Goszczanowiec, 
                       Goszczanówko, Lipno )      167.000



W dziale 853 - Opieka społeczna 8.400
  rozdz. 85395 - Pozostała działalność 8.400

             § 3110- świadczenia społeczne 8.400

W dziale 900  - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50.000
   rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód 50.000

             § 4300-zakup usług pozostałych
                      ( odtworzenie retencji korytowej rzeki
                        St.  Noteć) 50.000

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca Przewodniczącego Rady
       /-/ Maciej Pietruszak



UZASADNIENIE

Zwiększenie budżetu o kwotę  225.400 zł nastąpiło na podstawie
- pisma  Urzędu  Marszałkowskiego  Woj.  Lubuskiego  z  dnia   30.01.03  i

24.04.03  dotyczącego  dofinansowania  modernizacji  dróg  dojazdowych
do gruntów rolnych;  Lubiewo,  Goszczanowiec,  Goszczanówko,  Lipno-
167.000,-

- pisma Agencji Własności  rolnej Skarbu Państwa Oddz. Gorzów Wlkp. z
19.03.03  dotyczącego  udzielenia  pomocy  na  dożywianie  dzieci  w
szkołach-8.400,-

- pisma  urzędu  Marszałkowskiego  Woj.  Lubuskiego  z  dnia  4.02.03
dotyczącego dofinansowania dokończenia odtworzenia retencji rzeki  St.
Noteć-50.000,-


