Uchwała Nr XI/88/03
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 30 czerwca 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.) oraz art.117a ustawy z
dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku, Dz. U. Nr 15
poz.148 z późn. zm.)
Uchwala się co następuje:
§1
Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 200.846,zadania własne:
w dziale 758 – Różne rozliczenia

200.846

rozdz.75802 – Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin
§ 292 – subwencje ogólne z budżetu państwa
rozdz.75805 – Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin
§ 292 – subwencje ogólne z budżetu państwa

1.487
1.487
199.359
199.359

§2
Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 361.846,zadania własne:
w dziale 758 – Różne rozliczenia

361.846

rozdz.75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego
§ 292 – subwencje ogólne z budżetu państwa

§3

361.846
361.846

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 162.500,zadania własne:
w dziale 750 – Administracja publiczna

500

rozdz.75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne
w dziale 801 – Oświata i wychowanie

500
500
161.000

rozdz.80101 – Szkoły podstawowe

63.400

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne
rozdz.80110 – Gimnazja

56.000
7.400
97.600

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne
w dziale 851 – Ochrona zdrowia

84.000
13.600
1.000

rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

1.000
1.000

§4
Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.500,zadania własne:
w dziale 801 – Oświata i wychowanie
rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące
§ 2710 – wydatki na pomoc finansową udzieloną między
jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieżących
(zakup pomocy szkolnych dla Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Drezdenku)

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

500
500

500

1.000

rozdz.75405 – Komendy powiatowe Policji
§ 6220 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych innych jednostek
sektora finansów publicznych
/dotacja dla Komisariatu Policji w Drezdenku
na dofinansowanie zakupu alkotestu/
§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Drezdenku.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca Przewodniczącego Rady
/-/ Maciej Pietruszak

1.000

1.000

UZASADNIENIE

Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 200.846,- zł. nastąpiło na podstawie:
-załącznika do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST 3 -4820 -1/2003 z
dnia 13.01.2003 roku dot. zwiększenia części podstawowej subwencji
ogólnej dla gmin o kwotę 1.487,- zł.
-pisma Ministerstwa Finansów Nr ST 3 – 4820 – 25/2003 z dnia
26.05.2003 roku dot. zwiększenia części rekompensującej subwencji
ogólnej dla gmin o kwotę 199.359,- zł.
Zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę 361.846,- zł. nastąpiło na podstawie:
-załącznika do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST 3 – 4820-1/2003
dot. zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę
517.358,- zł., natomiast zmniejszenia dokonano o kwotę 200.846,- zł.
Zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 161.000,- zł.
zmniejszając subwencję oświatową oraz wydatki w szkołach podstawowych i
gimnazjach.
Zwiększono 1.000,- zł. dotację dla Komisariatu Policji w Drezdenku na
dofinansowanie zakupu alkotestu poprzez zmniejszenie wydatków bieżących
przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

