Uchwała Nr XXXVII/313/05
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 30 czerwca 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. ); 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 12.000 zł
Zadania zlecone
W dziale 750-Administracja publiczna
rozdz. 75011-Urzędy wojewódzkie
§ 6310-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminom ustawami
Zadania własne

8.000
8.000

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz. 85417-Szkolne schroniska młodzieżowe
§ 2320-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego

4.000
4.000

8.000

4.000

§2
Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 12.000 zł
Zadania zlecone
W dziale 750-Administracja publiczna
rozdz. 75011-Urzędy wojewódzkie
§ 6060-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Zadania własne
W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz. 85417-Szkolne schroniska młodzieżowe
§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120-składki na Fundusz Pracy
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia
§ 4300-zakup usług pozostałych

8.000
8.000
8.000
4.000
4.000
2.548
459
63
530
400

§3
Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 315.000 zł.
Zadania własne
W dziale 801-Oświata i wychowanie
rozdz. 80104-Przedszkola
§ 0830-wpływy z usług

315.000
63.000
63.000

rozdz. 80195-Pozostała działalność
§ 0830-wpływy z usług

252.000
252.000

§4
Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 315.000 zł.
Zadania własne
W dziale 801-Oświata i wychowanie
rozdz.80104-Przedszkola
§ 0690-wpływy z różnych opłat

315.000
63.000
63.000

rozdz. 80195-Pozostała działalność
§ 0690-wpływy z różnych opłat

252.000
252.000

§5
Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 197.477 zł.
Zadania własne
W dziale 750-Administracja publiczna
rozdz. 75095-Pozostała działalność
§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia
§ 4300-zakup usług pozostałych
§ 4420-podróże służbowe zagraniczne
§ 4430-rózne opłaty i składki
W dziale 801-Oświata i wychowanie
rozdz. 80101-Szkoły podstawowe
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia
§ 4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
§ 4280-zakup usług zdrowotnych

95.065
95.065
3.750
1.271
86.344
3.000
700
102.412
1.920
672
448
800

rozdz. 80110-Gimnazja
§ 3020-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

400
400

rozdz.80104-Przedszkola
§ 3020-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne

100.092
4.262
68.420
4.658

§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120-składki na Fundusz Pracy
§ 4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
§ 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

13.223
1.801
1.500
6.228

§6
Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 197.477 zł
Zadania własne
W dziale 750-Administracja publiczna
rozdz. 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego
§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia
§ 4300-zakup usług pozostałych
§ 4420-podróże służbowe zagraniczne
§ 4430-rózne opłaty i składki
W dziale 801-Oświata i wychowanie
rozdz. 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
§ 3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120-składki na Fundusz Pracy
§ 4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
§ 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz. 85415-Pomoc materialna dla uczniów
§ 3240-stypendia dla uczniów

95.065
95.065
3.750
1.271
86.344
3.000
700
100.092
100.092
4.262
68.420
4.658
13.223
1.801
1.500
6.228
2.320
2.320
2.320

§7
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Jerzy Skrzypczyński

Uzasadnienie
Zwiększenie budżetu o kwotę 12.000 zł nastąpiło na podstawie:
- pisma Lubuskiego Urzędu Woj.w Gorzowie Wlkp. znak FBI M. Jez /B-3011-16/2005 z
dnia 3.06.2005r. dotyczącego zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację
zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu
komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby USC 8.000 zł
- porozumienia z dnia 13.06.2005 roku zawartego pomiędzy Zarządem powiatu strzeleckodrezdeneckiego dotyczącego prowadzenia szkolnego schroniska młodzieżowego w szkole
podstawowej w Goszczanowie

4.000 zł

Zmiany w wydatkach dokonano

zgodnie

z Rozp. Min. Fin. z 20.04.2005r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
Przeniesień w rozdziałach Szkoły podstawowe i Gimnazja dokonano celem wypłaty
stypendium dla uczniów z własnych środków gminy w kwocie 2.320 zł

