Uchwała Nr XXIII/170/04
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 24 maja 2004 roku
w sprawie: zmian budżetu na 2004 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 51.200 zł.
zadania własne:
W dziale 801- Oświata i wychowanie

48.300

rozdz. 80101-Szkoły podstawowe
§ 2030-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
( związków gmin )
W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

48.300

48.300
2.900

rozdz. 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
§ 2710-wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej

2.900

jednostkami samorządu terytorialnego na

2.900

między
dofinansowanie
własnych zadań bieżących
§2
Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 51.200 zł
zadania własne
W dziale 801- Oświata i wychowanie
rozdz. 80101-Szkoły podstawowe
§ 4270-zakup usług remontowych
( remont szkoły w Trzebiczu)
W dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

48.300
48.300
48.300

2.900

rozdz.92109-Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby
§ 2550-dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji

2.900
2.900

kultury
§3
Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 100.000 zł.
zadania własne
W dziale 801- Oświata i wychowanie
100.000
rozdz. 80101-Szkoły podstawowe
§ 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
w tym:
- modernizacja szkoły podstawowej w Trzebiczu 40.000 zł
- remont sali gimnastycznej przy S.P. Nr 1 w Drezdenku 60.000 zł

100.000
100.000

§4
Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 100.000 zł.
zadania własne
W dziale 801- Oświata i wychowanie
100.000
rozdz. 80101-Szkoły podstawowe
§ 4270-zakup usług remontowych
w tym:
-remont szkoły podstawowej w Trzebiczu 40.000 zł
-remont sali gimnastycznej przy S.P.Nr 1 w Drezdenku 60.000

100.000
100.000

zł
§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/- / Jerzy Skrzypczyński

Uzasadnienie

Zwiększenie budżetu o kwotę 51.200 zł nastąpiło na podstawie
-

umowy zawartej pomiędzy Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim
dotyczącej dofinansowania imprez kulturalnych w Domu Kultury w
Drezdenku- 2.900 zł

-

umowy z dnia 17.05.2004r. pomiędzy Woj.Lubuskim na remont szkoły
podstawowej w Trzebiczu- 48.300 zł

Zmiana dotycząca wydatków na remont szkół w Trzebiczu i Drezdenku jest
konieczna w związku z pismem M.E. N z 13.05.2004r. dotyczącym
informacji,

iż

wnioski

złożone

o

dofinansowanie

będą

załatwione

pozytywnie, jeżeli środki własne gmin zostaną zapisane w remontach
bieżących.

