Uchwała Nr XLII/361/05
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 28 listopada 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. 109 ust. 2 pkt 1, art. 124 ust. 1 pkt 1 i 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 950.000 zł.
Zadania własne
W dziale 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
rozdz. 75615-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków
i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
§ 0310-podatek od nieruchomości
§ 2440-dotacje otrzymane z funduszy celowych
na realizację zadań bieżących jednostek sektora
finansów publicznych

950.000

405.389
320.000
85.389

rozdz. 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw
§ 0410-wpływy z opłaty skarbowej

250.000
250.000

rozdz. 75621-Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa
§ 0020-podatek dochodowy od osób prawnych

294.611
294.611

§2
Nadwyżkę budżetową w kwocie 950.000 zł przeznacza się na zmniejszenie
przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów.
§3
Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/231/04 z dnia 28 grudnia 2004 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005 określający zestawienie przychodów
i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie określone w zał. do niniejszej uchwały.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Zwiększenie budżetu

po stronie dochodów o kwotę 950.000 zł nastąpiło

z następujących źródeł:
-

podatek od nieruchomości od osób prawnych
wpływy z opłaty skarbowej
podatek dochodowy od osób prawnych
wniosku gminy o przekazanie kwoty rekompensującej

320.000
250.000
294.611

utracone dochody z tytułu zadań określonych w ustawie o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych

85.389

Dochody w kwocie 950.000 zł przeznacza się na pokrycie kredytu zaplanowanego
w budżecie

na 2005 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej

Nr XXXI/231/04 z dnia 28.12.2004 określający zestawienie
budżetu.

przychodów i rozchodów

Załącznik
do uchwały Rady Miejskiej
w Drezdenku
Nr XLII/361/05
z dnia 28 listopada 2005 roku
Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu
Lp.

Treść

Kwota

Przychody budżetu
1

Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez

2
3
4
5
6

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
rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i

7
8

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

9

Razem przychody i dochody budżetu (7+8)

10
11
12
13
14

Rozchody budżetu
Spłata kredytów
Spłata pożyczek
Udzielone pożyczki
Wykup papierów wartościowych

15 Razem rozchody (11+12+13+14)
16 Wydatki budżetu
17 Razem rozchody i wydatki (15+16)

1.479.000
1.479.000
31.215.883

32.694.883

1.750.000

1.750.000
30.944.883

32.694.883

