Uchwała Nr XXXIII/278/05
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 28 lutego 2005 roku
w sprawie: zmian w budżecie na rok 2005
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. ),art. 109 ust. 2
pkt 2 b i art. 124 ust. 1 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach
publicznych ( tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn.zm. ) oraz art. 401
ust. 1 i art. 406 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska
( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm. )
uchwala się, co następuje:
§1
Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 81.000 zł
Zadania własne
W dziale 710-Działalnośc usługowa
rozdz. 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego
§ 4300-zakup usług pozostałych

6.000
6.000
6.000

W dziale 757-Obsługa długu publicznego
rozdz. 75702-obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
§ 8070-odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych
papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek
i kredytów

25.000

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód
§ 4300-zakup usług pozostałych
§ 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
/ uzbrojenie terenu w kanalizację sanitarną, wodę, gaz,
prąd, oświetlenie oraz budowa dróg osiedlowych
w Drezdenku rejon Osiedla Południe, Armii Krajowej,
Południowa ,Willowa, Dąbrowskiej , Orzeszkowej,
Norwida, Słoneczna /

50.000
35.000
20.000

rozdz. 90095- Pozostała działalność
§ 4300-zakup usług pozostałych
§2
Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 81.000 zł.
Zadania własne

25.000
25.000

15.000
15.000
15.000

W dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo
rozdz. 01036-Restrukturyzacja i modernizacja sektora
żywnościowego oraz rozwój obszarów
wiejskich
§ 4279-zakup usług remontowych

51.000

W dziale 600-Transport i łączność
rozdz. 60016-Drogi publiczne gminne
§ 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
/ budowa parkingu na Osiedlu Piłsudskiego
i dróg dojazdowych w obrębie ulic
Dąbrowskiej, Orzeszkowej, Norwida
i Słonecznej /

15.000
15.000

W dziale 630 -Turystyka
rozdz. 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
§ 4300-zakup usług pozostałych

15.000
15.000
15.000

51.000
51.000

15.000

§3
W załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmniejsza się Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej o kwotę 12.454 zł
12.45

Stan środków obrotowych na początek roku 2005

4

2. Zmniejsza się wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej o kwotę 12.454 zł
Wydatki
§ 6110-wydatki inwestycyjne funduszy celowych o kwotę
w tym:
- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gościm
wraz z budową przyłączy w miejscowości Trzebicz Młyn
-Bagniewo-Gościm-12.454 zł
/ zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały /

12.454

§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Skrzypczyński

UZASADNIENIE

W związku z zakwalifikowaniem przez Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze wsi
Drawiny i Goszczanowiec do realizacji na terenie gminy Drezdenko Sektorowego Programu
Operacyjnego „ Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju
obszarów wiejskich” zaistniała potrzeba wykazania udziału własnych środków na zadania
przyjęte przez lokalne grupy działania oraz zatwierdzone przez zebrania wiejskie.
Wymogiem uczestnictwa w programie jest zapewnienie 20% wartości planowanych
zadań. W związku z powyższym proponujemy przeniesienie środków w budżecie na
następujące zadania:
-

remont sali wiejskiej w Drawinach

-25.000 zł

-

remont sali wiejskiej w Goszczanowcu

-

remont strażnicy OSP w Goszcczanowcu – 6.000 zł

- 20.000 zł

Załącznik Nr 1
do uchwały j Nr XXXIII/278/05
z dnia 28 lutego 2005 roku

Plan

przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

na 2005 rok
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90011
I

Treść
Stan środków na początek roku 2005

II Przychody
§ 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych
§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w
postaci pieniężnej

Przychody
118.829

Wydatki

100.500
100.000
500

III Wydatki
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w tym:
 edukacja ekologiczna młodzieży z
zakresu ochrony środowiska - 2.783
 zakup koszy na selektywną zbiórkę
odpadów – 20.000

218.329
22.783

§ 6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych
 rozbudowa sieci wodociągowej w
miejscowości Gościm wraz z
budową przyłączy w miejscowości
Trzebicz Młyn, Bagniewo, Gościm117.546
 budowa sieci wodociągowej dla wsi
Kosin-78.000
IV Stan środków obrotowych na koniec roku

195.546

1.000

