Uchwała Nr XV/107/03
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 24 października 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 2a i art. 124 ust. 1 pkt 1,2,5 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 351.643 zł
zadania własne
w dziale 758 – Różne rozliczenia
rozdz. 75805 – Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin
§ 292 – subwencje ogólne z budżetu państwa

111.643
111.643
111.643

W dziale 926-Kultura fizyczna i sport
rozdz. 92601-Obiekty sportowe
§ 626- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych

240.000
240.000

240.000

§2
Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 240.000 zł
W dziale 926- Kultura fizyczna i sport
rozdz. 92601- Obiekty sportowe
§ 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
( budowa zespołu sportowo-rehabilitacyjnego
w Drezdenku )

240.000
240.000
240.000

§3
Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 111.643 zł.
Zadania własne
W dziale 758 – Różne rozliczenia
rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
§ 292 – subwencje ogólne z budżetu państwa

111.643
111.643
111.643

§4
Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 5.000 zł
zadania własne
W dziale 710-Działalnośc usługowa
rozdz. 71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne
§ 4300-zakup usług pozostałych

5.000
5.000
5.000

§5
Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 5.000 zł
zadania własne
W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa
rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 4300-zakup usług pozostałych

5.000
5.000
5.000
5.000

§6
Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w
Drezdenku na rok 2003 Nr V/27/02 z dnia 23 grudnia 2002 roku określającego plan
przychodów i wydatków środka specjalnego pod nazwą „ Pozostałe zadania w zakresie
kultury”, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały
1. Zwiększa się przychody
-§ 096 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
2. Zwiększa się wydatki
-§ 4300- zakup usług pozostałych
( koszty organizacji dożynek )

6.000
6.000

§7
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Jerzy Skrzypczyński

Załącznik Nr 1
do uchwały NR XV/107/03
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 24 października 200roku

PLAN
przychodów i wydatków
środka specjalnego pod nazwą
“Pozostałe zadania w zakresie kultury”
na 2003 rok
DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92105

TREŚĆ

Stan środków na początek roku
Przychody
§ 096 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci

Przychody

Wydatki

3.206
6.000
6.000

pieniężnej
Wydatki

9.206

§ 4300 – zakup usług pozostałych
-

9.206

koszty publikacji poświęconej historii regionu pt.
“Nad Wartą i Notecią” - 3.206,-

- koszty organizacji dożynek – 6.000,Ogółem

9.206

9.206

UZASADNIENIE
Zwiększenie budżetu o kwotę 240.000 zł nastąpiło na podstawie:
-

pisma Urzędu Marszałkowskiego z dnia 18 września 2003 roku dotyczącego
dofinansowania inwestycji pn., budowa zespołu sportowo-rehabilitacyjnego w
Drezdenku-240.000 zł

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z 17.10.03r. zwiększono dochody budżetu gminy z
tytułu części rekompensującej subwencji ogólnej za dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień
ustawowych w podatku rolnym, w podatku leśnym oraz w podatkach i opłatach lokalnych
przy jednoczesnym zmniejszeniu dochodów budżetu gminy w części oświatowej subwencji
ogólnej o kwotę - 111.643 zł.
Przeniesień w budżecie dokonano z powodu braku środków przeznaczonych na bieżące
wydatki związane za sporządzanie operatów szacunków nieruchomości i kosztów związanych
ze zbyciem nieruchomości o kwotę -5.000 zł.
Zmian w planie środka specjalnego dokonano w oparciu o wpływy darowizny przeznaczonej
na pokrycie kosztów organizacji dożynek o kwotę-6.000 zł.

