Uchwała Nr XXVI/190/04
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 pó.źn. zm.) oraz art. 124
ust 1 pkt 2 i 3 oraz art. 109 ust.2 pkt 1 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 1.100.000 zł.
zadania własne:
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.100.000

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1.100.000

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
/kanalizacja sanitarna oraz wodociąg przesyłowy
Drezdenko-Osów-Trzebicz, kanalizacja miejscowości
Osów z przepompowniami ścieków/

1.100.000

§2
Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 1.100.000 zł.
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/132/2004 z dnia 23 stycznia 2004 roku w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Drezdenko na rok 2004 określający zestawienie przychodów i
rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Jerzy Skrzypczyński

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVI/190/04
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 17 sierpnia 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

1.900.000

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
3.167.500
25.456.941

28.624.441
750.000

750.000
27.874.441

28.624.441

