Uchwała Nr XL/341/05
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 27 września 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 , ust. 3 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 294.860 zł.
Zadania własne
W dziale 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych o od
innych jednostek organizacyjnych nieposiadających
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
W dziale 852-Pomoc społeczna
rozdz. 85295-Pozostała działalność
§2330-dotacje celowe otrzymane od samorządu
województwa na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień ( umów ) między
jednostkami samorządu terytorialnego
§2
Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 294.860 zł.
Zadania własne
W dziale 600- Transport i łączność
rozdz. 60016-Drogi publiczne gminne
§ 4270-zakup usług remontowych
§ 4300- zakup usług pozostałych
§ 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
/ budowa ul.Witosa /

286.860

286.860
286.860
8.000
8.000

8.000

238.449
238.449
15.000
13.000
210.449

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

48.411
48.811
48.411

W dziale 852-Pomoc społeczna
rozdz. 85295-Pozostała działalność
§ 3110- świadczenia społeczne

8.000
8.000
8.000

§3
Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 137.010 zł.
Zadania własne
W dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo
rozdz. 01036- Restrukturyzacja i modernizacja sektora
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
§ 4279-zakup usług remontowych

2.500

W dziale 757-Obsługa długu publicznego
rozdz. 75702-obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
§ 8070-odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych
papierów wartościowych oraz od krajowych
pożyczek i kredytów
W dziale 851-Ochrona zdrowia
rozdz. 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi
§ 4220-zakup środków żywności
§ 4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek
§ 4300-zakup usług pozostałych
§4
Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 137.010 zł.
Zadania własne
W dziale 750-Administracja publiczna
rozdz. 75023-Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia
§ 4260-zakup energii
§ 4300-zakup usług pozostałych
§ 6060-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
W dziale 851-Ochrona zdrowia
rozdz. 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi
§ 4120-składki na Fundusz Pracy
§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia
W dziale 900-Gospodarka komunalna

2.500
2.500
125.000
125.000
125.000
9.510
9.510
4.000
500
5.010

77.900
77.900
24.000
22.000
13.900
18.000
9.510
9.510
50
8.400
1.060
21.100

rozdz.90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód
§ 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
/ budowa kanalizacji burzowej ul.Łąkowa, Szkolna,
Pomorska, Reymonta, w D-ku I etap /

4.100
4.100

rozdz. 90002-Gospodarka odpadami
§ 4300-zakup usług pozostałych

7.000
7.000

rozdz. 90095-Pozostała działalność
§ 4300-zakup usług pozostałych

10.000
10.000

W dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
§ 4300-zakup usług pozostałych
W dziale 926-Kultura fizyczna i sport
rozdz. 92605-zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
§ 2820-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
§ 4300-zakup usług pozostałych

2.500
2.500
2.500
26.000
26.000
20.000
6.000

§5
Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XXXI/231/04 z dnia 28 grudnia 2004 roku w
sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005 określający dochody i wydatki związane z
realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drezdenko.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Zwiększenie budżetu o kwotę 294.860 zł nastąpiło na podstawie:
- umowy zawartej pomiędzy Województwem Lubuskim Nr DS.V.8123-22/2005 z dnia
16 sierpnia 2005 roku dotyczącej wspierania działań pomocy społecznej z
przeznaczeniem na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej 8.000 zł
- ze zwiększenia dochodów własnych w tym:
- wpływy z opłaty skarbowej
286.860 zł
Wydatki zwiększono na następujące zadania:
-

budowa ul.Witosa
bieżące utrzymanie dróg gminnych
remont dachu na przedszkolu miejskim

210.449 zł
28.000 zł
48.411 zł

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Załącznik
do uchwały Rady Miejskiej w Drezdenku
Nr XL/341/05 z dnia 27 września 2005

DOCHODY

KLASYFIKACJA

WYDATKI

KLASYFIKACJA

Rodzaj
dochodu

Kwota
złotych

Dz.

Rozdz.

§

Rodzaj wydatku

Kwota
złotych

Dz.

Rozdz
.

§

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

195.664,00

851

85154

Wpływy
z
opłat
za
zezwolenia
na sprzedaż 241.500,00
alkoholu

I. Przeciwdziałanie alkoholizmowi
756

75618

0480

1.
Pomoc terapeutyczna,
rehabilitacyjna,
socjalna i prawna dla osób uzależnionych od
alkoholu i ich rodzin oraz przeciwdziałanie
przemocy domowej
116.464,00
- prowadzenie działań z zakresu przeciwdziałania
4.200,00
patologiom społecznym
- składki na ubezpieczenia społeczne
3.500,00
- składki na Fundusz Pracy
500,00
- zakup art. biurowych, papierniczych, książek,
kaset, czasopism, gier, pomoce i sprzęt do
prowadzenia zajęć
3.560,00
- zakup środków czystości, art. gospodarczych
-koszty utrzymania pomieszczeń przy ul.
Marszałkowskiej 18, zakup opału
- zakup paczek świątecznych dla dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych
- organizacja dożywiania dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych
- konsultacje, poradnictwo psychologiczne
- organizacja wyjazdu na terapeutyczne spotkania
- organizacja kolonii letniej dla dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych
- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć
profilaktyczno-wychowawczych
- zlecanie wykonania posiłków dla dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych
- organizacja ferii zimowych dla dzieci i
młodzieży
koszty
działań
profilaktycznych
realizowanych przez Izbę Wytrzeźwień
2. Prowadzenie działalności profilaktyczno –
edukacyjno – informacyjnej w zakresie

851

85154 2820

851
851

85154 4110
85154 4120

851

85154 4210

1.000,00

851

85154 4210

6.000,00

851

85154 4210

3.000,00

851

85154 4210

15.400,00
16.700,00
2.090,00

851
851
851

85154 4220
85154 4170
85154 4300

18.200,00

851

85154 4300

33.000,00

851

85154 4170

5.714,00

851

85154 4300

1.600,00

851

85154 4170

2.000,00

851

85154 4300

