Uchwała Nr XXII/155/04
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 29 kwietnia 2004 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 D. U Nr 142, poz. 1591 z późn. zm ) oraz art. 109 ust.2
pkt 1, art.112 ust. 2 pkt 6, art.124 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada o finansach
publicznych ( tekst jednolity z 2003 roku, D. U Nr 15, poz. 148 z późn. zm. )
uchwala się, co następuje;
§1
Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 517.500 zł.
zadania własne
W dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo
rozdz. 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
§ 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
( rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Gościm)
W dziale 600-Transport i łączność
rozdz.60016-Drogi publiczne gminne
§ 4270-zakup usług remontowych
( modernizacja i remont dróg na terenie miasta i gminy )

30.000
30.000
30.000
123.000
30.000
30.000

rozdz.60017-Drogi wewnętrzne
§ 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
( budowa drogi rolniczej w miejscowości Lubiewo10.000 zł, modernizacja drogi rolniczej w
miejscowości Zielątkowo-30.000 zł, modernizacja
drogi rolniczej w miejscowości Marzenin-53.000 zł )

93.000
93.000

W dziele 750-Administracja publiczna
rozdz.75023-Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )
§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120-składki na Fundusz Pracy
§ 4280 -zakup usług zdrowotnych
( koszty organizacji robót publicznych )

10.000
10.000
5.622
682
2.821
875

W dziale 801-Oświata i wychowanie

200.000

rozdz. 80101-Szkoły podstawowe
§ 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
(remont sali gimnastycznej przy szkole podstawowej Nr
1 w Drezdenku-60.000 zł, budowa kotłowni gazowej
przy Z.S. im. H. Sienkiewicza w Drezdenku-140.000 zł)

200.000
200.000

W dziale 852- Pomoc społeczna
rozdz. 85212-Świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia
§ 4300-zakup usług pozostałych
§ 6060-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
( koszty uruchomienia działu obsługi świadczeń
rodzinnych w OPS w Drezdenku )

23.000

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz.90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód
§ 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
( budowa kanalizacji burzowej ul. Łąkowa,
Szkolna, Pomorska, Reymonta)

91.500
36.500
36.500

23.000
16.000
3.000
4.000

rozdz.90015-Oświetlenie ulic, placów, dróg
§ 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
( budowa punktów świetlnych wsi Karwin-15.000 zł,
budowa punktów świetlnych wsi Rąpin-30.000 zł )

45.000
45.000

rozdz. 90095-Pozostała działalność
§ 4300-zakup usług pozostałych
( koszty przygotowania placu pod targowisko
gminne)

10.000
10.000

W dziale 926-Kultura fizyczna i sport
rozdz. 92601-Obiekty sportowe
§ 4260-zakup energii
(opłaty dotyczące energii, wody ,gazu na hali
sportowej w Drezdenku )
§ 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
(opracowanie dokumentacji na modernizację
stadionu miejskiego w Drezdenku)
rozdz. 92605-Zadania w zakresie kultury i sportu
§ 2820-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
(dotacja dla klubu sportowego Sokół w Gościmiu
na modernizację boiska sportowego )
§2

40.000
30.000
10.000
20.000

10.000
10.000

Deficyt w kwocie 517.500 zł zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżka środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych.
§3
Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 517.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§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 Rady Miejskiej
Nr XXII/155/04
z dnia 29 kwietnia 2004 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

3.000.000

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
11
12
13
14

Rozchody budżetu

15
16

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

17

Razem rozchody i wydatki (15+16)

Spłata kredytów
Spłata pożyczek
Udzielone pożyczki
Wykup papierów wartościowych

1.267.500
4.267.500
22.481.811

26.749.311
750.000

750.000
25.999.311

26.749.311

Uzasadnienie
Zwiększenie budżetu po stronie wydatków o kwotę 517.500 zł pokryto wolnymi
środkami pochodzącymi z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i przeznaczono na następujące
zadania:

-

budowa sieci wodociągowej we wsi Gościm
modernizacja i remont dróg na terenie miasta i gminy
budowa dróg rolniczych Zielątkowo , Marzenin i Lubiewo
pokrycie dopłat do kosztów osobowych i pokrycie badań lekarskich
pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych
remont sali gimnastycznej przy szkole podstawowej N 1 w Drezdenku
budowa kotłowni przy Z.S. im H. Sienkiewicza w Drezdenku
koszty rzeczowe uruchomienia działu przy OPS w Drezdenku dla
obsługi świadczeń rodzinnych
budowa kanalizacji burzowej ul.Łąkowa, Szkolna, Pomorska,
Reymonta
budowa punktów świetlnych we wsi Karwin i Rąpin
koszty przygotowania placu pod targowisko gminne
koszty energii elektrycznej, gazu, wody na hali sportowej w
Drezdenku
opracowanie dokumentacji na modernizację stadionu miejskiego w
Drezdenku
dotacja dla klubu sportowego „Sokół” w Gościmiu na modernizację
boiska sportowego

30.000
30.000
93.000
10.000
60.000
140.000
23.000
36.500
45.000
10.000
10.000
20.000
10.000

