
UCHWAŁA NR III/26/2014
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 2,3,5 art. 214 pkt 1,3 art.217 ust. 1,  art.236,  ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)
  
 uchwala się , co następuje:  
  
 § 1  
 W uchwale Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 15 grudnia 2014 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok zmienia się treść
§ 2, który otrzymuje brzmienie :

 
 „§ 2  
  
 1. Zwiększa się łączną  kwotę planowanych wydatków o kwotę  132.359,00 zł
 w tym:  
 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę  120.161,00 zł
 2)   zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę  407.028,00 zł
 3) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę  394.830,00 zł „
  
 § 2  
  
 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka  
  
 § 3  
  
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Drezdenku

Adam Kołwzan
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UZASADNIENIE 

 

 

Uzasadnienie do  uchwały Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 15 grudnia 

2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok 

dotyczy dochodów majątkowych otrzymuje brzmienie :  

 

  

„dochody majątkowe  :  

  

-  dotacja na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi i budowa chodników wraz 

z odwodnieniem jezdni w miejscowości Goszczanowo – etap   I” zgodnie z zawartą 

umową nr 17/32/4/2014 z dnia 30 lipca 2014 roku z Wojewodą  Lubuskim oraz 

Aneksem nr 1 z dnia 14 listopada 2014r.w kwocie                                   

 

 

 

374.830.00 zł  

- dotacja  na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi i  budowa chodników wraz 

z  odwodnieniem jezdni w miejscowości Goszczanowo – etap  I” zgodnie z zawartą 

umową partnerską nr RG.032.33.2013 z Powiatem Strzelecko - Drezdeneckim 

zawartej w dniu 16.09.2013r.w kwocie 

 

 

 

20.000,00 zł” 
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