Uchwała Nr XVIII/129/03
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 18 grudnia 2003 roku
w sprawie: zmian w budżecie
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. 1,2 i
6 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
Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 39.414 zł.
Zadania własne:
w dziale 757 – Obsługa długu publicznego

39.414

rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

39.414

§ 8070 – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych
papierów wartościowych oraz od krajowych
pożyczek i kredytów

39.414

§2
Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 39.414 zł.
Zadania własne:
w dziale 853 – Opieka społeczna

39.414

rozdz. 85395 -Pozostała działalność

39.414

§ 3110 – świadczenia społeczne

39.414

§3

Załączniki Nr 6 i 9 do uchwały budżetowej Nr V/27/02 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia
23 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drezdenko na rok 2003 określające
plan przychodów i wydatków środka specjalnego pod nazwą „Dożywianie dzieci w szkołach“, oraz
zestawienie przychodów i rozchodów budżetu otrzymują brzmienie określone w załącznikach Nr 1 i
2 do niniejszej uchwały.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Jerzy Skrzypczyński

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVIII/129/03
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 18 grudnia 2003 roku

PLAN
przychodów i wydatków
środka specjalnego pod nazwą
„Dożywianie dzieci w szkołach“
na 2003 rok
DZIAŁ 801 ROZDZ. 80195

Treść

Stan środków na początek roku 2003

Przychody

Przychody

Wydatki

6.860

259.000

§ 083 – wpływy z usług
wpływy za obiady
550 dzieci x 1,50 x 200 dni = 165.000

259.000

470 dzieci x 1 x 200 dni = 94.000
265.860

Wydatki
§ 4220 – zakup środków żywności
artykuły spożywcze

265.860
Ogółem

265.860

Załącznik Nr 2

265.860

do uchwały Nr XVIII/129/03
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 18 grudnia 2003 roku

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu
Lp.

Treść

Kwota

Przychody budżetu
1
2
3
4
5
6

Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę
Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych
Z pożyczek
Z prywatyzacji majątku gminy
Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych
Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na

1.600.000

rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i
7
8

pożyczek z lat ubiegłych
Razem przychody ( 1+2+3+4+5+6 )
Dochody budżetu

9

Razem przychody i dochody budżetu (7+8)

10

Rozchody budżetu

11
12
13
14

Spłata kredytów
Spłata pożyczek
Udzielone pożyczki
Wykup papierów wartościowych

15
16

Razem rozchody (11+12+13+14)
Wydatki budżetu

17

Razem rozchody i wydatki (15+16)

700.000
2.300.000
21.653.375

23.953.375
600.000

600.000
23.353.375

23.953.375

UZASADNIENIE
Przeniesienia wydatków w kwocie 39.414 zł. dokonano z uwagi na występujące
niedobory środków pieniężnych w roku 2003 na dożywianie dzieci w szkołach.
Pomimo starań o pozyskanie dodatkowych środków z Agencji Własności Rolnej
oraz Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nie otrzymano środków na ten cel.

