Uchwała Nr LII/432/06
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 30 sierpnia 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. ) orz art.165 ust.
1, art. 168 ust. 2 pkt 6 , art. 184 ust. 1 pkt 1,2,3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku
o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm. )

uchwala się, co następuje:
§1
Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 30.000 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. 75647-Pobór podatków, opłat i nipodatkowych
należności budżetowych
§ 0910-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat

30.000

30.000
30.000

§2
Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 30.000 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 cywilno- prawnych,
podatków i opłat lokalnych
§ 0910-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
rozdz. 75616-wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych
§ 0910-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat

30.000

5.000
5.000

25.000
25.000

§3
Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 247.000 zł.
Zadania własne
W dziale 600-Transport i łączność
rozdz. 60016-Drogi publiczne gminne
§ 4270-zakup usług remontowych
§ 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
/ budowa ulicy Cichej /

112.000
112.000
100.000
12.000

W dziale 750-Administracja publiczna
rozdz. 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego
§ 4300- zakup usług pozostałych

10.000
10.000
10.000

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdz. 75412-Ochotnicze Straże Pożarne
§ 3030- różne wydatki na rzecz osób fizycznych
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia
§ 4300-zakup usług pozostałych

45.000
45.000
15.000
20.000
10.000

W dziale 801-Oświata i wychowanie
rozdz. 80114-Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej
szkół
§ 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
/ modernizacja placu przy budynku MGZO
w D-ku /

20.000

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód
§ 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
/ uzbrojenie terenu w kanalizację sanitarną, wodę,
kanalizację deszczową, oświetlenie drogowe w
m. Trzebicz -projekt techniczny

20.000
15.000
15.000

rozdz. 90013-Schroniska dla zwierząt
§ 4300-zakup usług pozostałych
W dziale 926-Kultura fizyczna i sport
rozdz. 92601-Obiekty sportowe
§ 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
/ remont i modernizacja stadionu miejskiego w
Drezdenku-dokumentacja /
rozdz. 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
§ 2820- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia
§ 4300-zakup usług pozostałych

20.000
20.000

5.000
5.000
40.000
10.000
10.000

30.000

20.000
2.000
8.000

§4
Deficyt w kwocie 247.000 zł zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżka środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych
§5
Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2006 Nr XLIII/375/05 z dnia 29 grudnia 2005
roku „ Zestawienie przychodów i i rozchodów budżetu” otrzymuje brzmienie jak załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Zwiększenie budżetu po stronie wydatków nastąpiło o kwotę 247.000 zł , które zostały
pokryte wolnymi środkami na rachunku budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek
z lat ubiegłych i przeznaczono na następujące zadania:
- bieżące remonty dróg gminnych

100.000

- budowa ul. Cichej

12.000

- wydanie albumu przyrodniczego

10.000

- bieżące wydatki ochotniczych straży pożarnych

45.000

-modernizacja placu przy budynku Miejsko-Gminnego Zespołu
w Drezdenku

Oświaty

- uzbrojenie terenu w kanalizację sanitarną, wodę, kanalizację deszczową,
oświetlenie drogowe w m. Trzebicz-projekt techniczny
- koszty pobytu zwierząt w schroniskach

20.000

15.000
5.000

-remont i modernizacja stadionu miejskiego w Drezdenku -dokumentacja

10.000

- dotacja z budżetu z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy

20.000

-pokrycie kosztów imprez sportowych w szkołach

10.000

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LII/432/06
z dnia 30 sierpnia 2006 roku

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu
Lp.

Treść

Kwota

Przychody budżetu
1

Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę

2

Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych

3

Z pożyczek

4

Z prywatyzacji majątku gminy

5

Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych

6

Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na

3.450.000

rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i
pożyczek z lat ubiegłych

1.347.000

7

Razem przychody ( 1+2+3+4+5+6 )

4.797.000

8

Dochody budżetu

9

Razem przychody i dochody budżetu (7+8)

10
11

Spłata kredytów

12

Spłata pożyczek

13

Udzielone pożyczki

14

Wykup papierów wartościowych

15

Razem rozchody (11+12+13+14)

16

Wydatki budżetu

17

Razem rozchody i wydatki (15+16)

31.309.504

36.106.504

Rozchody budżetu
1.500.000

1.500.000
34.606.504

36.106.504

