Uchwała Nr XXX/219/04
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 30 listopada 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, 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 30.000 zł.
Zadania własne
W dziale 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
rozdz.75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
§ 0410-wpływy z opłaty skarbowej

30.000

30.000
30.000

§2
Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 30.000 zł
Zadania własne
W dziale 600-Transport i łączność

20.000

rozdz. 60016-Drogi publiczne gminne
§ 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
( budowa ul. Cichej )
W dziale 926-Kultura fizyczna i sport

20.000
20.000
10.000

rozdz. 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
§ 2820-dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
§3
Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 12.440 zł.

10.000
10.000

Zadania własne
8.000

W dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa
rozdz. 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami

8.00
0

§ 4300-zakup usług pozostałych

8.000
4.440

W dziale 854-Edukacyjne opieka wychowawcza
rozdz. 85401-Świetlice szkolne
§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120-Składki na Fundusz Pracy

4.440
2.800
1.520
120

§4
Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 12.440 zł.
Zadania własne
W dziale 710-Działalność usługowa
8.000
rozdz.71014-Opracowania geodezyjne i kartograficzne
8.000
§ 4300-zakup usług pozostałych
8.000

W dziale 801-Oświata i wychowanie

4.440

rozdz. 80114-Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
§ 6060-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych

4.440
4.440

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

Uzasadnienie

Przeniesień wydatków w budżecie na kwotę 12.440 zł dokonano na następujące
zadania:
-

konieczność zakupu kserokopiarki dla potrzeb MGZO – 4.440 zł

-

potrzebne środki na realizację

zadań związanych z obsługą geodezyjną przy

sprzedażach nieruchomości-8.000 zł
Zwiększono dochody własne z tytułu wpływów z opłaty skarbowej o kwotę 30.000 zł,
założony plan na rok bieżący wyniósł 90.000 zł i był zaplanowany w oparciu o dane z
wykonania

ubiegłego roku. Zwiększenie wpływów nastąpiło w związku z dodatkowymi

opłatami za wydawane zaświadczenia przez Urząd Skarbowy, przepis dotyczący wydawania
w/w zaświadczeń wszedł w życie z dniem 1 maja 2004 roku.
Podział powyższych środków po stronie wydatków szczegółowo określono w uchwale.

