
Uchwała Nr XXXIV/286/05
Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 31 marca 2005 roku

w sprawie : zmian budżetu na rok 2005

Na podstawie art.  18 ust.  1 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 poźn. zm. )

uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 407.062 zł

Zadania własne

W dziale 600-Transport i łączność 62.891
                rozdz. 60016-Drogi publiczne gminne 12.891
                            § 0690-wpływy z różnych opłat 4.000
                            § 2390-wpływy do budżetu ze środków specjalnych 8.891

                rozdz. 60017-Drogi wewnętrzne 50.000
                           § 6260-dotacje otrzymane z funduszy celowych na 
                                      finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
                                      inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 
                                      sektora finansów  publicznych 50.000

W dziale 801-Oświata i wychowanie 280.696
                rozdz. 80101-szkoły podstawowe 17.996
                            § 2033-dotacje celowe przekazane z budżetu państwa 
                                        na realizację własnych zadań bieżących gmin
                                      ( związków gmin ) 17.996

                rozdz. 80195- Pozostała działalność 262.700
                            § 0830-wpływy z usług 252.000
                            § 2390-wpływy do budżetu ze środków specjalnych 10.700

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 60.000
               rozdz. 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód 60.000
                  § 2440-dotacje otrzymane z funduszy celowych na 
                               realizację zadań bieżących jednostek sektora  
                               finansów publicznych              60.000
W dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.475
                rozdz. 92105-Pozostałe zadania w zakresie  kultury 3.475
                            § 2390-wpływy do budżetu ze środków specjalnych                3.475



§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę  407.062 zł

Zadania własne

W dziale 600-Transport i łączność 80.887
                rozdz. 60016-Drogi publiczne gminne 30.887
                            § 4270-zakup usług remontowych 17.996
                            § 4300-zakup usług pozostałych 12.891

               rozdz. 60017-drogi wewnętrzne 50.000
                            § 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50.000
                                / modernizacja  drogi dojazdowej do gruntów rolnych
                                  - Stare Bielice  20.000 zł
                                  - Czartowo     30.000  zł

W dziale 801-Oswiata i wychowanie 262.700
                 rozdz. 80195-Pozostała działalność 262.700
                             § 4220-zakup środków żywności 262.700

W dziale 900-Gospodarka komunalna i  ochrona środowiska 60.000
                 rozdz. 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód 60.000
                             § 4300-zakup usług pozostałych 60.000

W dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.475
                 rozdz. 92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury 3.475
                             § 4300-zakup usług pozostałych 3.475

§ 3

Uchyla się załączniki Nr 9,10,11 do uchwały budżetowej na rok 2005 Nr XXXI/231/04 
 z dnia  28 grudnia 2004 roku pod nazwą:
„ Drogi publiczne gminne”                              Dz. 600 rozdz. 60016
„ Dożywianie dzieci w szkołach”                     Dz. 801 rozdz. 80195
„ Pozostałe zadania w zakresie kultury”        Dz. 921 rozdz. 92105

§ 4

Wykonanie uchwały powierza  się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Jerzy Skrzypczyński



Uzasadnienie

Zwiększenie budżetu gminy o kwotę  407.062 zł nastąpiło na podstawie:
- pisma   Urzędu  Marszałkowskiego  Woj.  Lubuskiego  z  dnia  7.03.2005  roku  znak:

DN.I.I.601-1-53/2005 i  DN.I.601-1-54/2005 dot.  dofinansowania  modernizacji  dróg
dojazdowych do gruntów rolnych

 Stare Bielice    1 km-  20.000 zł
 Czartowo      1,5 km- 30.000 zł

- pisma  Lubuskiego  Urzędu  Woj.  w  Gorzowie  Wlkp.  z  dnia  2.03.2005  roku  znak
RŚ.II.T.Jag.27/05  dotyczącego  dofinansowania  remontu  Szkoły  Podstawowej  w
Niegosławiu / sfinansowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich za 2004 rok /

- pisma  Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego z dnia 9.03.2005 roku znak: DN.
I.6011-1-50/2005 dotyczącego  dofinansowania z F.O.G.R. na umocnienie 

      i wzniesienie brzegów rzeki Stara Noteć w ramach odtworzenia  retencji korytowej
      -60.000 zł.

Z dniem 1 stycznia 2005 roku weszła w życie ustawa z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie
ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw.
W ustawie tej dokonano istotnych zmian dotyczących zasad gospodarki finansowej jednostek
samorządu  terytorialnego.  Ustawa   ta  znosi  środki  specjalne.  W  związku  z  powyższym
zadania te przeniesiono na dochody i wydatki budżetu a dotyczą:

- dróg publicznych ( wpływy za zajęcie pasa drogowego)-12.891 zł
- dożywianie dzieci w szkołach-262.700 zł
- wpłata na koszty publikacji poświęconej historii  regionu pt.  „Nad Wartą 
      i Notecią”-3.475 zł


