Uchwała Nr XXXVIII/329/05
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 28 lipca 2005 roku

w sprawie: zmian w budżecie
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 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
Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 20.000 zł
Zadania własne
W dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa
rozdz. 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
(modernizacja i rozbudowa budynku
komunalnego w Drezdenku ul.Marszałkowska 18 )

20.000
20.000
20.000

§2
Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 20.000 zł
Zadania własne
W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo
rozdz. 01036-Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego
oraz rozwój obszarów wiejskich
§ 4279 -zakup usług remontowych
w tym:
- remont sali wiejskiej Drawiny
2.500 zł
- remont sali wiejskiej w Goszczanowcu
2.500 zł
W dziale 600-Transport i łączność
rozdz. 60016-Drogi publiczne gminne
§ 4270 -zakup usług remontowych

5.000
5.000
5.000

5.000
5.000
5.000

W dziale 801-Oświata i wychowanie
rozdz. 80114-Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia

10.000
10.000
10.000

§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/Jerzy Skrzypczyński

UZASADNIENIE

Zmian w wydatkach budżetowych o kwotę 20.000 zł dokonano:
-

w związku ze złożonym wnioskiem o pozyskanie środków z Sektorowego
Programu Operacyjnego Restrukturyzacji i modernizacji sektora
żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich w latach 2004-2006 na
remonty sal wiejskich kwotę 5.000 zł

-

na pokrycie kosztów remontów bieżących dróg gminnych 5.000 zł

-

na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej związanej z wejściem ustawy
o pomocy materialnej dla uczniów 10.000 zł

