Uchwała Nr XVII/118/03
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 28 listopada 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. ) oraz art.124 ust. 1 pkt
1 i 2 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 529.280,- zł.
zadania własne:
w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej
rozdz. 75615–Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
§ 244 – dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych
na realizację zadań bieżących jednostek sektora
finansów publicznych

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby
§ 271 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej

77.780

77.780

77.780

1.500
1.500

między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań bieżących

w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

1.500

450.000

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

450.000

§ 609 – dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych
na finansowanie lub dofinansowanie zadań
inwestycyjnych

450.000

§2
Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 72.020,- zł
zadania własne:
w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej

28.151

rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa

28.151

§ 001 – podatek dochodowy od osób fizycznych

28.151

w dziale 758 – Różne rozliczenia

43.869

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

43.869

§ 292 – subwencja ogólna z budżetu państwa

43.869

§3
Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 457.260,- zł.
zadania własne:
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5.760

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

5.760

§ 4300 – zakup usług pozostałych

5.760

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.500

rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
§ 2550 – dotacje podmiotowe z budżetu
dla instytucji kultury

1.500
1.500

w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

450.000

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

450.000

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
(budowa zespołu sportowo-rehabilitacyjnego
w Drezdenku)

450.000

§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Drezdenku
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Jerzy Skrzypczyński

UZASADNIENIE

Zwiększenie budżetu po stronie wydatków o kwotę 457.260 zł. nastąpiło na
podstawie:
- wniosku gminy o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody
z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – 77.780 zł.
- aneksu Nr 1 z dnia 30.10.2003 roku do umowy o dofinansowanie
inwestycji ze środków Edukacji Narodowej i Sportu Nr 146/02/227 na
budowę obiektu sportowo-rehabilitacyjnego w Drezdenku na rok 2003 –
450.000 zł.
- porozumienia EK 4026-1/10-2003 z dnia 18 września 2003 roku
zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na
refundację części kosztów transportu Orkiestry Dętej i Tamburmajorek
w związku z wyjazdem do Peitz – 1.500zł.
Kwota zwiększenia budżetu po stronie dochodów wynosła 529.280 zł. przy
jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 72.020 zł. w tym z tytułu zmniejszenia subwencji
oświatowej o kwotę 43.869 zł. i podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę
28.151 zł.

