Uchwała Nr XXIX/208/04
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 28 października 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 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 95.053 zł.
Zadania własne
W dziale 710-Działalnośc usługowa
rozdz. 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego
§ 2320- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
( umów ) między jednostkami samorządu
terytorialnego
W dziale 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
rozdz. 75615-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków
i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych
§ 2440-dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację
zadań bieżących jednostki sektora finansów
publicznych

10.000
10.000

10.000

85.053

85.053
85.053

§2
Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 95.053 zł.
Zadania własne
W dziale 750-Administracja publiczna
rozdz. 75023-Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )
§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia
§ 4260-zakup energii
§ 4300-zakup usług pozostałych
§ 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
§ 6060-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
rozdz. 75095-Pozostała działalność
§ 4300-zakup usług pozostałych

79.053
73.053
14.400
17.000
15.000
3.000
14.653
9.000
6.000
6.000

W dziale 710-Działalnośc usługowa
rozdz. 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego
§ 4300-zakup usług pozostałych ( opracowanie programu
rewitalizacji Miasta Drezdenko )
W dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdz. 75412-Ochotnicze straże pożarne
§ 3030-różne wydatki na rzecz osób fizycznych

10.000
10.000
10.000
6.000
6.000
6.000

§3
Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 27.914 zł.
Zadania własne
W dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92120-Ochrona i konserwacja zabytków
§ 4270-zakup usług remontowych

20.000
20.000
20.000

W dziale 926-Kultura fizyczna i sport
rozdz. 92601-Obiekty sportowe
§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120-składki na Fundusz Pracy
§ 4300-zakup usług pozostałych

7.914
7.914
1.140
162
6.612

§4
Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 27.914 zł.
Zadania własne
W dziale 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

7.914
7.914
6.612
1.140
162

W dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92120-Ochrona i konserwacja zabytków
§ 2830-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych

20.000
20.000

20.000

§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drezdenko.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej
/-/ mgr Maciej Pietruszak

Uzasadnienie

Zwiększenie budżetu po stronie dochodów o kwotę 95.053 zł nastąpiło na podstawie:
-

wniosku gminy o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu
zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
85.053
Kwotę powyższą po stronie wydatków przeznaczono na:
-

wypłatę świadczeń dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczoratowniczych

6.000

- wydatki na administrację publiczną w tym:





fundusz płac brakujący na wypłatę nagród jubileuszowych oraz dopłatę do
wynagrodzeń refundowanych przez Powiatowe Biuro Pracy dla pracowników
zatrudnionych w ramach robót publicznych
14.400
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dotyczący zwiększenia
zatrudnienia z planowanego w budżecie na 2004 rok 52,5 etatu a wykonanego
w roku 2004 70,21 etatu w związku z zatrudnieniem pracowników
14.
publicznych
653
brakującą kwotę na wydatki rzeczowe, energię, gaz, zakup komputera oraz
wydruk gazety samorządowej
50.000

