Uchwała Nr XLVIII/406/06
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 27 kwietnia 2006 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. ) oraz art. 165
ust. 1 i 4 , art. 168 ust. 2 pkt 6, art. 184 ust. 1 pkt 1,2,3, 4 i 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005
roku o finansach publicznych ( Dz. U Nr 249 poz. 2104 z późn. zm. ) oraz art. 401 ust. 1 i
art. 406 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr
62, poz. 627 z późn. zm. )
uchwala się, co następuje:
§1
Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 247.000 zł
Zadania własne
W dziale 600-Transport i łączność
rozdz. 60017-Drogi wewnętrzne
§ 6260-środki otrzymane z funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych

197.000
197.000

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód
§ 2440-dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych
na realizację zadań bieżących jednostek sektora
finansów publicznych

50.000
50.000
50.000

197.000

§2
Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 947.000 zł.
W dziale 600-Transport i łączność
rozdz. 60016-Drogi publiczne gminne
§ 4270-zakup usług remontowych
§ 4300-zakup usług pozostałych
rozdz. 60017-Drogi wewnętrzne
§ 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

550.000
120.000
100.000
20.000
430.000
430.000

w tym:
-

modernizacja drogi rolniczej Grotów
69.000
modernizacja drogi rolniczej
Osów –Trzebicz Nowy
50.000
modernizacja drogi rolniczej
Goszczanowo-Goszczanówek
246.000
modernizacja drogi rolniczej Gowszczanowo 20.000
modernizacja drogi rolniczej Niegosław
45.000

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa
rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 4300-zakup usług pozostałych
§ 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
/ wykonanie przyłączy w budynku komunalnym
w Niegosławiu Nr 59 /

37.000
37.000
30.000
7.000

W dziale 750-Administracja publiczna
rozdz. 75023-Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)
§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120- składki na Fundusz Pracy
§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe
§ 4280-zakup usług zdrowotnych
§ 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych

67.500
67.500
35.900
6.200
4.400
6.000
2.700

W dziale 801- Oświata i wychowanie
rozdz. 80113-Dowozenie uczniów do szkół
§ 6060-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
/ zakup autobusu /

80.000
80.000

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

14.500
14.500
14.500

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód
§ 4300-zakup usług pozostałych
/ umocnienie brzegów rzeki St. Noteć /
§ 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
• wymiana
instalacji
wodociągowej
Drezdenko-Północ-opracowanie
dokumentacji 24.000
• budowa kanalizacji sanitarnej D-ko
etap II
6.000
rozdz. 90003-Oczyszczanie miast i wsi
§ 4300-zakup usług pozostałych

12.300

80.000

128.000
80.000
50.000
30.000

33.000
33.000

rozdz. 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
§ 4300-zakup usług pozostałych
rozdz. 90013-Schroniska dla zwierząt
§ 4300-zakup usług pozostałych

10.000
10.000
5.000
5.000

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

35.000
35.000

W dziale 926-Kultura fizyczna i sport
rozdz. 92601- Obiekty sportowe
§ 4260-zakup energii

35.000
20.000
20.000

rozdz. 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
§ 2820-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

35.000

15.000
15.000

§3
Deficyt w kwocie 700.000 zł zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżka środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych
§4
Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2006 Nr XLIII/375/05 z dnia 29 grudnia 2005
roku „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1
do niniejszej uchwały.
§5
W załączniku Nr 9 do uchwały
zmiany:

budżetowej na 2006 rok wprowadza się następujące

1. Zmniejsza się Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej
o kwotę 2.368 zł
Stan środków obrotowych na początek roku 2006 o kwotę

2.368

2. Zmniejsza się wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej o kwotę 2.368 zł
Wydatki
§ 6110-wydatki inwestycyjne funduszy celowych o kwotę

2.368

w tym:
- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gościm
wraz z budową przyłączy w miejscowości Trzebicz Młyn,
Bagniewo, Gościm 2.368 zł
/ zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały/
§6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVIII/406/06

z dnia 27 kwietnia 2006 roku

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu
Lp.

Treść

Kwota

Przychody budżetu
1
2
3
4
5
6

Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez 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

3.450.000

rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i
7
8

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

1.100.000
4.550.000
31.146.741

9

Razem przychody i dochody budżetu (7+8)

10
11
12
13
14

Rozchody budżetu
Spłata kredytów
Spłata pożyczek
Udzielone pożyczki
Wykup papierów wartościowych

1.500.000

15
16

Razem rozchody (11+12+13+14)
Wydatki budżetu

1.500.000
34.196.741

17

Razem rozchody i wydatki (15+16)

35.696.741

35.696.741

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLVIII/406/06

z dnia 27 kwietnia 2006 roku

Plan

przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

na 2006 rok

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90011

I

Treść
Stan środków na początek roku 2006

II Przychody

Przychody
58.510

Wydatki

70.300

§ 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych
§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w
postaci pieniężnej

70.000
300

III Wydatki
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w tym:
• edukacja ekologiczna młodzieży z
zakresu ochrony środowiska

127.810
5.000

§ 6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych
• rozbudowa sieci wodociągowej w
miejscowości Gościm wraz z
budową przyłączy w miejscowości
Trzebicz Młyn, Bagniewo, Gościm

122.810

IV Stan środków obrotowych na koniec roku

1.000

Uzasadnienie
Zwiększenie budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 247.000 zł nastąpiło na
podstawie:
- pisma Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego w Zielonej Górze z
dnia 08.03.2006 dotyczacego dofinansowania modernizacji drogi rolniczej
Grotów 24.000 zł, Osów-Trzebicz Nowy 12.000 zł, Gosczanowo
96.000 zł
- pisma Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego w Zielonej Górze z
dnia 15.03.2006 roku dotyczącego dofinansowania modernizacji drogi
rolniczej w Goszczanowie 20.000 zł
- pisma Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego w Zielonej Górze z
dnia 21.03.2006 roku dotyczącego dofinansowania:




modernizacja drogi rolniczej w Niegosławiu 45.000 zł
odtworzenie retencji korytowej na rzece Stara Noteć
50.000 zł

Zwiększenie wydatków o kwotę 700.000 zł, które zostały pokryte wolnymi środkami na
rachunku budżetu wynikające z rozliczeń, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczono
na:
-

-

bieżące remonty dróg gminnych
modernizacja dróg rolniczych
• Osów –Trzebicz Nowy
• Grotów
• Goszczanówek-Goszczanowo
koszty rozbiórki budynku komunalnego w
Drezdenku przy ul. Krakowskiej Nr 7
wykonanie przyłączy w budynku komunalnym w
Niegosławiu Nr 59
koszty dotyczące zorganizowania robót publicznych i
projektu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej”
zakup autobusu dla potrzeb dowozu dzieci do szkół
dożywianie dzieci w szkołach
wymiana instalacji wodociągowejDrezdenko-Północ
( opracowanie dokumentacji )
budowa kanalizacji sanitarnej D-ko etap II
koszty oczyszczania miasta
utrzymanie zieleni
koszty pobytu bezpańskich psów w schronisku
dotacje dla Domu Kultury w Drezdenku
pokrycie kosztów energii i gazu w hali SportowoRehabilitacyjnej w Drezdenku
dotacja z budżetu z przeznaczeniem na
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie
miasta i gminy

120.000
38.000
45.000
150.000
30.000
7.000
67.500
80.000
14.500
24.000
6.000
33.000
10.000
5.000
35.000
20.000
15.000

