Uchwała Nr XXXV/298/05
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 28 kwietnia 2005 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. 109 ust.
2 pkt 1, art. 112 ust. 2 pkt 6, art. 124 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
( tekst jednolity z 2003 roku, Dz. U. nr 15, poz. 148 z późn. zm. )
uchwala się, co następuje:
§1
Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 479.000 zł.
Zadania własne
W dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo
rozdz. 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
§ 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
/ rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości
Gościm wraz z budową przyłączy
w miejscowości Trzebicz Młyn, Bagniewo
i Gościm /
W dziale 600-Transport i łączność
rozdz. 60016-Drogi publiczne gminne
§ 4270-zakup usług remontowych

50.000
50.000
50.000

144.000
20.000
20.000

rozdz. 60017-Drogi wewnętrzne
§ 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
w tym:
- modernizacja drogi rolniczej St. Bielice-40.000 zł
- modernizacja drogi rolniczej Czartowo-30.000 zł
- modernizacja drogi rolniczej Goszczanówek-54.000 zł

124.000
124.000

W dziale 750-Administracja publiczna
rozdz. 75023-Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )
§ 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
/rozbudowa i modernizacja budynku administracyjnego Urzędu /

150.000
150.000
150.000

W dziale 801-Oświata i wychowanie
rozdz. 80104-Przedszkola
§ 4270-zakup usług remontowych

80.000
80.000
80.000

W dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz.92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
§ 2480-dotacje podmiotowe z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury

15.000
15.000

W dziale 926-Kultura fizyczna i sport
rozdz. 92601-Obiekty sportowe
§ 6059-wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
/ modernizacja stadionu miejskiego w Drezdenku /

40.000
40.000

15.000

40.000

§2
Deficyt w kwocie 479.000 zł zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżka środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych
§3
Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 479.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
§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 po stronie wydatków o kwotę 479.000 zł pokryto wolnymi
środkami pochodzącymi z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i przeznaczono na następujące
zadania:
-

rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gościm
wraz z budową przyłączy w miejscowościach: Trzebicz

-

Młyn, Bagniewo i Gościm
remont dróg gminnych
modernizacja drogi rolniczej St.Bielice
modernizacja drogi rolniczej Czartowo
modernizacja drogi rolniczej Goszczanówek
rozbudowa i modernizacja budynku administracyjnego

-

Urzędu
remont przedszkola w Drezdenku
dotacja dla Domu Kultury
modernizacja stadionu miejskiego w Drezdenku

50.000 zł
20.000 zł
40.000 zł
30.000 zł
54.000 zł
150.000 zł
80.000 zł
15.000 zł
40.000 zł

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXV/298/05
z dnia 28 kwietnia 2005 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

950.000

rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i
7
8

pożyczek z lat ubiegłych
Razem przychody ( 1+2+3+4+5+6 )
Dochody budżetu

1.479.000
2.429.000
28.894.544

9

Razem przychody i dochody budżetu (7+8)

10
11
12
13
14

Rozchody budżetu
Spłata kredytów
Spłata pożyczek
Udzielone pożyczki
Wykup papierów wartościowych

1.750.000

15
16

Razem rozchody (11+12+13+14)
Wydatki budżetu

1.750.000
29.573.544

17

Razem rozchody i wydatki (15+16)

31.323.544

31.323.544

