Uchwała Nr XXVI/189/04
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 17 sierpnia 2004 roku

w sprawie: zmian budżetu gminy
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 1i 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 134.677 zł.
zadania własne:
w dziale 750 – Administracja publiczna

60.052

rozdz.75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów
w dziale 758 – Różne rozliczenia

60.052
60.052
74.625

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

74.625

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa

74.625

§2
Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 134.677 zł.
zadania własne:
w dziale 750 – Administracja publiczna

60.052

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

60.052

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

60.052

/remont budynku UMiG/
w dziale 801 – Oświata i wychowanie

74.625

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

74.625

§ 4270 – zakup usług remontowych
/bieżące remonty szkół podstawowych:
- Niegosław – 2.000 zł.
- Trzebicz - 23.100 zł.
- Drezdenko Nr 1 – 49.525 zł./

74.625

§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Drezdenku.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Jerzy Skrzypczyński

UZASADNIENIE
Zwiększenie budżetu o kwotę 134.677 zł. nastąpiło na podstawie:
-pisma Ministra finansów z dnia 16 lipca 2004 roku dotyczącego
zwiększenia subwencji części oświatowej na dofinansowanie remontu
szkół – 74.625 zł.
-otrzymane odszkodowanie z tytułu zabezpieczenia należytego
wykonania zadania remontowego budynku w kwocie 60.052 zł.
i przeznaczono na w/w cel.

