Uchwała Nr XXXIX/333/05
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 22 sierpnia 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 1.359.406 zł.
Zadania własne
W dziale 600- Transport i łączność
rozdz. 60017-Drogi wewnętrzne
§ 6260-dotacje otrzymane z funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych
W dziale 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek organizacyjnych nieposiadajacych
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
rozdz. 75618- wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw
§ 0410-wpływy z opłaty skarbowej

50.000
50.000

50.000

714.400

714.400
714.400

W dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdz. 85395-Pozostała działalność
§ 2030-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
( związków gmin )
§ 6330-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych gmin ( związków gmin )

35.000
35.000

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód
§ 6291-środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin (związków gmin ) , powiatów ( związków
powiatów ), samorządów województw pozyskane
z innych źródeł

519.006
519.006

14.772
20.228

519.006

W dziale 926- Kultura fizyczna i sport
rozdz. 92601-Obiekty sportowe
§ 0830-wpływy z usług

41.000
41.000
41.000
§2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.359.406 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,
Gościm /

350.000
350.000
350.000

W dziale 600-Transport i łączność
rozdz. 60016-Drogi publiczne gminne
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia
§ 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
/ budowa ul.Witosa /

260.473
137.473
7.473
130.000

rozdz. 60017-Drogi wewnętrzne
§ 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
/ modernizacja dróg dojazdowych do gruntów
rolnych w miejscowościach:
- Zielątkowo 49.000 zł
- Rąpin
35.000 zł
- Marzenin 39.000 zł /

123.000
123.000

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/

140.000
140.000
140.000

W dziale 801-Oświata i wychowanie
rozdz. 80101-Szkoły podstawowe
§ 6060-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
/ zakup pieca c.o. dla szkoły podstawowej
w Niegosławiu /

308.213
20.000

rozdz. 80110-Gimnazja
§ 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
/ modernizacja nawierzchni dziedzińca i wymiany
pokrycia dachów budynku pałacu i oficyny II przy
ul. Pl.Wolności 8 w Drezdenku-Gimnazjum Nr 1
im. Józefa Noijego /

20.000

288.213
288.213

W dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdz. 85395-Pozostała działalność

50.000
50.000

§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia
§ 4300- zakup usług pozostałych
§ 4430- różne opłaty i składki
§ 6060-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
/ utworzenie Gminnego Centrum Informacji/

13.929
4.843
1.500

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód
§ 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
/ uzbrojenie terenu w kanalizacje sanitarną , wodę,
gaz, prąd, oświetlenie oraz budowa dróg
osiedlowych w Drezdenku rejon Osiedle Południe,
Armii Krajowej , Południowa oraz Willowa,
Dąbrowskiiej, Orzeszkowej, Norwida, Słoneczna /
rozdz. 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg
§ 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
/ budowa oświetlenia ulicznego dla wsi Rąpin /
W dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
§ 2480-dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury
rozdz.92120-Ochrona i konserwacja zabytków
§ 2720- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie prac remontowych
i konserwatorskich obiektów zabytkowych
przekazane jednostkom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych
W dziale 926-Kultura fizyczna i sport
rozdz. 92601-Obiekty sportowe
§ 3020-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120-składki na Fundusz Pracy
§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia
§ 4260-zakup energii
§ 4280-zakup usług zdrowotnych
§ 4300-zakup usług pozostałych
§ 4350-zakup usług dostępu do sieci Internet
§ 4410-podróże służbowe krajowe
§ 4430-różne opłaty i składki

29.728
84.000
70.000
70.000

14.000
14.000
31.400
10.000
10.000
21.400
21.400

135.320
125.320
560
34.444
5.210
818
724
309
45.820
140
3.123
560
300
174

§ 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
/ wydatki bieżące Hali SportowoRehabilitacyjnej w Drezdenku /
§ 6059-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
/ modernizacja stadionu miejskiego
w Drezdenku/
rozdz. 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
§ 2820-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

2.138
31.000

10.000
10.000

§3
Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 35.000 zł.
Zadania własne
W dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa
rozdz.70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 4300-zakup usług pozostałych

20.000
20.000
20.000

W dziale 710-Działalność usługowa
rozdz. 71004-plany zagospodarowania przestrzennego
§ 4300-zakup usług pozostałych

15.000
15.000
15.000

§4
Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 35.000 zł.
Zadania własne
W dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo
rozdz. 01008-Melioracje wodne
§ 4300-zakup usług pozostałych

35.000
35.000
35.000

§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy .
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Jerzy Skrzypczyński

Uzasadnienie
Zwiększenie budżetu o kwotę 1.359.406 zł nastąpiło na podstawie:
-

pisma Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego z 7.03.2005r. znak: DN.I.6011-153/2005 dotyczącego dofinansowania modernizacji dróg dojazdowych do gruntów
rolnych w miejscowościach:

 Zielątkowo 20.000 zł
 Rąpin
14.000 zł
 Marzenin 16.000 zł
- umowy zawartej pomiędzy Woj. Lubuskim Nr 05/GCI/04 Konkursy 2005 z dnia
29.06.2005 dotyczącej przekazania dotacji na tworzenie Gminnego Centrum Informacji
realizowanego w ramach programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „ Pierwsza
Praca” 35.000 zł
- umowy Nr 20950/73-040050/03 z dnia 29.06.04r. zawartej pomiędzy Agencją
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie reprezentowanej przez
Prezesa agencji w Gorzowie Wlkp. dot. pomocy finansowej z funduszy Unii
Europejskiej, funduszy krajowych „ Program SAPARD” na zadanie p.n. „ Kolektor
sanitarny przesyłowy Drezdenko-Osów, kanalizacja miejscowości Osów z
przepompowniami ścieków” w wysokości 519.006 zł
Zadanie zostało wykonane, rozliczone i zapłacone przez UMiG w roku 2004.
-

ze zwiększenia dochodów własnych, w tym:
 wpływy z opłaty skarbowej 714.400 zł
 wpływy z usług realizowanych
przez Halę Sportowo-Rehabilitacyjną
w Drezdenku 41.000 zł

Wydatki zwiększono na następujące zadania:
-

-

rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gościm wraz z budową
przyłączy w miejscowości Trzebicz Młyn, Bagniewo, Gościm
zakup materiałów na potrzeby remontów ulic
budowa ulicy Witosa
modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w
miejscowościach:
 Zielątkowo
 Rąpin
 Marzenin
rozbudowa i modernizacja budynku administracyjnego Urzędu
zakup pieca c.o. dla potrzeb S.P. w Niegosławiu
modernizacja nawierzchni dziedzińca i wymiany pokrycia dachów
budynków i oficyny IIprzy ul. Plac Wolności Nr 8 w DrezdenkuGimnazjum Nr1
wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne na potrzeby Gminnego Centrum
Informacji
uzbrojenie terenu w wodę w rejonie Osiedla Południe-ul. Miodowa
budowa oświetlenia ulicznego we wsi Rąpin
dotacja dla Domu Kultury w Drezdenku

350.000
7.473
130.000
49.000
35.000
39.000
140.000
20.000
288.213
50.000
70.000
14.000
10.000

-

dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich w
Kościele Parafialnym p.w. Przemienienia Pańskiego restauracja
organów Sauera w Drezdenku
wydatki bieżące Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej w Drezdenku
modernizacja stadionu miejskiego w Drezdenku
dotacja z budżetu z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu oraz utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń
sportowych

Przeniesień wydatków na kwotę 35.000 zł dokonano w związku z niezbędnym
wykonaniem przepustu melioracyjnego w miejscowości Karwin na kanale Człapia.

21.400
94.320
31.000
10.000

