
Uchwała Nr XV/181/2015
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 09 grudnia 2015 roku

w sprawie:zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o  samorządzie  gminnym (t.j. z 2015 r. Dz. U. 
poz. 1515) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,5,8 art. 214 pkt 1,2, art. 215, art. 217 ust. 1, art.235, art. 236, art. 
237 ust.1 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

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 1.099.983,00 zł
w tym:
1)  zwiększa się dochody bieżące o kwotę 60.966,00 zł
2)  zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.039.017,00 zł
w tym:
zwiększa się dochody na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 uchwały o finansach publicznych  o kwotę 796.317,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

1. Zwiększa się łączną  kwotę planowanych wydatków o kwotę 303.666,00 zł
w tym:
1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 56.466,00 zł
2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 247.200,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Nadwyżka budżetowa w wysokości
przeznacza się na spłatę pożyczki otrzymanej na finansowania zadań realizowanych z 
udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

796.317,00 zł

2. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 3.301.027,00 zł
3. Rozchody budżetu po zmianach wynoszą
w tym:

2.885.915,88 zł

1 ) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej

1.535.498,88 zł

2) wykup innych papierów wartościowych 1.000.000,00 zł
3) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 350.417,00 zł

§ 4
Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 
30 grudnia 2014 roku  w sprawie  uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok  
określający „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok” otrzymuje brzmienie jak
załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5
Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 
30 grudnia 2014 roku  w sprawie  uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok  
określający „Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu  dla jednostek sektora finansów 
publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje 
brzmienie jak
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załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 6
Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 
30 grudnia 2014 roku  w sprawie  uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok  
określający plan dochodów jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o 
systemie oświaty, gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych – zwanych 
rachunkami dochodów wyodrębnionych oświatowych jednostek budżetowych – oraz plan 
wydatków przewidywanych do sfinansowania środkami zgromadzonymi na rachunkach 
dochodów wyodrębnionych jednostek budżetowych
otrzymuje brzmienie jak
załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 7

W uchwale budżetowej Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2014 
roku  w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok § 6.2 otrzymuje 
brzmienie :
1. "§ 6.2. Dochody w kwocie 368.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 411.111,00 zł na realizację zadań ujętych w 
gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki 
w kwocie 17.249,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie 
przeciwdziałania narkomanii”

§ 8
W uchwale budżetowej Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia        30 grudnia 
2014 roku  w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok  § 6.3 otrzymuje 
brzmienie :
1." § 6.3. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska w kwocie 188.484,00 zł i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej w kwocie 370.257,00 zł”

§ 9

1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy
w wysokości 67.501.033,84 zł
w tym:
1) dochody bieżące 64.289.653,84 zł
2) dochody majątkowe 3.211.380,00 zł
2.Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy
w wysokości 70.802.060,84 zł
w tym:
1) wydatki bieżące 57.430.364,84 zł
2) wydatki majątkowe 13.371.696,00 zł

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Adam Kołwzan
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UZASADNIENIE

Budżet po stronie  dochodów zwiększono  o kwotę  1.099.983,00 zł na podstawie:
dochody bieżące:
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
PS-V.3111.58.2015.ICie z dnia 30 listopada 2015 roku z przeznaczeniem  na dofinansowanie 
opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 601,00 zł
- zwiększono dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 8.000,00 zł
- odszkodowanie z tytułu uszkodzenia mienia stanowiące własność Gminy dotyczy uszkodzenia 
słupa i oprawy oświetleniowej w Trzebiczu ul Kolejowa w kwocie 7.900,00 zł
- odszkodowanie z tytułu uszkodzenia mienia stanowiące własność Gminy dotyczy uszkodzenia 
słupa i oprawy oświetleniowej w Gościmiu w kwocie 2.981,00 zł
- zgodnie z zawartą umową dotacji celowej na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z  
demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z 
terenu Gminy Drezdenko nr 2015/OZ-po-az/070/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z dnia 03 listopada 2015 roku w kwocie 41.484,00 zł
dochody majątkowe:
- refundacja poniesionych wydatków w latach 2014-2015 na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa 
wodociągu dla wsi Marzenin” zgodnie z zawartą  z Województwem Lubuskim umową o przyznanie 
pomocy nr 00064-6921-UM0400054/13 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i 
ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 15.04.2014 r. oraz aneksem nr 1 z dnia 
05.09.2014 i aneksem nr 2 z dnia 20.04.2015 w kwocie 796.317,00 zł
Wyżej wymieniona dotacja zostaje przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki z BGK.
- zawartej umowy dotacji nr 2015/OW – ok./100/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z dnia 18 listopada 2015 roku na 
dofinansowanie zadania pod nazwą „Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków na terenie 
aglomeracji Drezdenko” realizowanego w ramach Programu Priorytetowego „Finansowanie 
przebudowy oczyszczalni ścieków w aglomeracjach w przedziale 10 000 RLM – 15 000 RLM, które 
wymagają modernizacji w zakresie podwyższonego stopnia usuwania azotu i fosforu” w kwocie 242.700,00 zł

Budżet po stronie  wydatków  zwiększono  o kwotę  303.666,00 zł
wydatki bieżące z przeznaczeniem na :
- koszty związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 601,00 zł
- koszty związane z odtworzeniem zniszczonego mienia dotyczy uszkodzonej lampy i oprawy 
oświetleniowej przy ul. Kolejowej w Trzebiczu w kwocie 7.900,00 zł
- koszty związane z odtworzeniem zniszczonego mienia dotyczy uszkodzonej lampy i oprawy 
oświetleniowej w Gościmiu w kwocie 2.981,00 zł
- koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie 8.000,00 zł
- dofinansowanie wydatków związanych z demontażem, zbiorem, transportem oraz 
unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drezdenko w kwocie 41.484,00 zł
wydatki majątkowe z przeznaczeniem na :
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków na 
terenie aglomeracji Drezdenko” w kwocie 242.700,00 zł

Nadwyżka w wysokości 796.317,00 - zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętej 
pożyczki z BGK na zadanie majątkowe pn. „Budowa wodociągu dla wsi Marzenin”.

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:
Wydatki bieżące
Wydatki bieżące  do prawidłowego wykonania zadań przez jednostkę Urząd  Miejski
- koszty związane z usunięciem drzew na gruntach gminnych na podstawie otrzymanych decyzji ze 
Starostwa Powiatowego w Strzelcach Kraj. w kwocie 2.200,00 zł
- koszty związane z zabezpieczeniem Placu Wileńskiego w związku z organizacją imprezy 
Sylwestrowej w kwocie 1.400,00 zł
- zakup nagród rzeczowych na imprezy kulturalne organizowane przez Burmistrza Drezdenka w 
kwocie 7.100,00 zł
- zakup tabliczek informujących o lokalizacji domów w miejscowości Czartowo w kwocie 800,00 zł

Wydatki bieżące  do prawidłowego wykonania zadań przez jednostkę OPS
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- koszty związane z wypłatą zasiłków celowych w kwocie 25.000,00 zł
- koszty związane z rozliczeniem wynagrodzeń, zakupem materiałów biurowych, środków 
czystości, sprzętu komputerowego, mebli, usługami pocztowymi, odnowieniem pomieszczeń 
biurowych, uzupełnieniem opłat KDR w kwocie 242.782,00 zł

Wydatki bieżące  do prawidłowego wykonania zadań przez jednostkę MGZO
- koszty związane z uzupełnieniem płac pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi 
w szkole podstawowej nr 3 w Drezdenku w kwocie 40.000,00 zł

Wydatki bieżące  do prawidłowego wykonania zadań przez jednostkę Hala Sportowo-
Rehabilitacyjna
- koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, stadionu miejskiego, obiektu 
sportowego w Rąpinie oraz boiska ORLIK w kwocie 30.675,00 zł

Wydatki majątkowe
- „Przebudowa przepustu odwadniającego przy ul. Długiej w Drezdenku” w kwocie
Wystąpiła konieczność przebudowy przepustu ze względu na zły stan techniczny na podstawie 
sporządzonej opinii technicznej.

10.000,00 zł

- koszty związane z dostawą i montażem nagłośnienia do sali wiejskiej w Gościmiu w kwocie 4.500,00 zł
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Załącznik do Uchwały Nr XV/181/2015

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 9 grudnia 2015 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dział Rodział Paragraf Rodzaj Wyszczególnienie Kwota
010 Rolnictwo i łowiectwo 796 317,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 796 317,00

6288

Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów 
publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych

796 317,00

Własne Własne 796 317,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 8 000,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 
terytorialnego na podstawie ustaw 8 000,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 8 000,00

Własne Własne 8 000,00

852 Pomoc społeczna 601,00

85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

601,00

2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin) 601,00

Własne Własne 601,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 295 065,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 242 700,00

6280

Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów 
publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych

242 700,00

Własne Własne 242 700,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 10 881,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 10 881,00

Własne Własne 10 881,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska 41 484,00

2460
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych

41 484,00

Własne Własne 41 484,00
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/181/2015

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 9 grudnia 2015 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dział Rodział Paragraf Rodzaj Wyszczególnienie Kwota
600 Transport i łączność -9 200,00

60016 Drogi publiczne gminne 800,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00

Własne Własne 800,00

60017 Drogi wewnetrzne -10 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -10 000,00

Własne Własne -10 000,00

630 Turystyka -5 000,00

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki -5 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia -5 000,00

Własne Własne -5 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 12 200,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 12 200,00

4300 Zakup usług pozostałych 2 200,00

Własne Własne 2 200,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00

Własne Własne 10 000,00

750 Administracja publiczna -2 200,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) -2 200,00

4120 Składki na Fundusz Pracy -2 200,00

Własne Własne -2 200,00

801 Oświata i wychowanie 0,00

80101 Szkoły podstawowe 40 000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 000,00

Własne Własne 40 000,00

80104 Przedszkola -10 000,00

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty -10 000,00

Własne Własne -10 000,00

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego -30 000,00

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty -30 000,00

Własne Własne -30 000,00

851 Ochrona zdrowia 8 000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 8 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 402,00

Własne Własne 9 402,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego -836,00

Własne Własne -836,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -566,00

Własne Własne -566,00

852 Pomoc społeczna 601,00

85204 Rodziny zastępcze -100 000,00

3110 Świadczenia społeczne -100 000,00

Własne Własne -100 000,00

85206 Wspieranie rodziny 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -800,00

Własne Własne -800,00
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4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -750,00

Własne Własne -750,00

4120 Składki na Fundusz Pracy -1 100,00

Własne Własne -1 100,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe -1 750,00

Własne Własne -1 750,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 040,00

Własne Własne 5 040,00

4280 Zakup usług zdrowotnych -340,00

Własne Własne -340,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -300,00

Własne Własne -300,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -228,00

Zlecone Zlecone -228,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -6 040,00

Zlecone Zlecone -6 040,00

4120 Składki na Fundusz Pracy -1 622,00

Zlecone Zlecone -1 622,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 080,00

Zlecone Zlecone 2 080,00

4280 Zakup usług zdrowotnych -190,00

Zlecone Zlecone -190,00

4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00

Zlecone Zlecone 6 000,00

85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

601,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 601,00

Własne Własne 601,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 25 000,00

3110 Świadczenia społeczne 25 000,00

Własne Własne 25 000,00

85215 Dodatki mieszkaniowe -65 000,00

3110 Świadczenia społeczne -65 000,00

Własne Własne -65 000,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 140 000,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -11 000,00

Własne Własne -11 000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -19 000,00

Własne Własne -19 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -2 000,00

Własne Własne -2 000,00

4120 Składki na Fundusz Pracy -2 000,00

Własne Własne -2 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 114 800,00

Własne Własne 114 800,00

4270 Zakup usług remontowych 21 000,00

Własne Własne 21 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych -1 800,00

Własne Własne -1 800,00

4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00

Własne Własne 40 000,00

85295 Pozostała działalność 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -708,00

Własne Własne -708,00

4120 Składki na Fundusz Pracy -252,00
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Własne Własne -252,00

4280 Zakup usług zdrowotnych -400,00

Własne Własne -400,00

4300 Zakup usług pozostałych 2 460,00

Własne Własne 2 460,00

4410 Podróże służbowe krajowe -600,00

Własne Własne -600,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -500,00

Własne Własne -500,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 295 065,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 242 700,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 242 700,00

Własne Własne 242 700,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 10 881,00

4300 Zakup usług pozostałych 10 881,00

Własne Własne 10 881,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska 41 484,00

4300 Zakup usług pozostałych 41 484,00

Własne Własne 41 484,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 700,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia -4 500,00

Własne Własne -4 500,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 500,00

Własne Własne 4 500,00

92195 Pozostała działalność 7 700,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 700,00

Własne Własne 700,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 700,00

Własne Własne 700,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 800,00

Własne Własne 3 800,00

4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00

Własne Własne 2 500,00

926 Kultura fizyczna -3 500,00

92601 Obiekty sportowe 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -400,00

Własne Własne -400,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -400,00

Własne Własne -400,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -800,00

Własne Własne -800,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -100,00

Własne Własne -100,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 750,00

Własne Własne 2 750,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia -4 190,00

Własne Własne -4 190,00

4270 Zakup usług remontowych 27 000,00

Własne Własne 27 000,00

4300 Zakup usług pozostałych -24 000,00

Własne Własne -24 000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 150,00

Własne Własne 150,00

4410 Podróże służbowe krajowe -185,00

Własne Własne -185,00
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4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 775,00

Własne Własne 775,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -600,00

Własne Własne -600,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej -3 500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia -3 500,00

Własne Własne -3 500,00
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/181/2015

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 9 grudnia 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 R.

Lp. Treść Klasyfikacja
§ Kwota

1 2 3 4

Przychody ogółem: 6 186 942,88

1
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie 
zadań realizowanych z udziałem środków 
pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej

903 1 546 852,00

2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 
ustawy 950 3 740 090,88

3 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na 
rynku krajowym 952 900 000,00

Rozchody ogółem: 2 885 915,88

1
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 
realizowanych z udziałem środków pochodzacych z 
budżetu Unii Europejskiej

963 1 535 498,88

2 Wykup innych papierów wartościowych 982 1 000 000,00
3 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 350 417,00
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/181/2015

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 9 grudnia 2015 r.

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Kwota dotacji /w zł/Dział Rozdział § Treść
podmiotowej przedmiotowej celowej

1 2 3 4 5 6 7

Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki

600 60013 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 
zakupów inwestycyjnych - Dotacja celowa dla Województwa na zadanie inwestycyjne "Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 181 w Niegosławiu" 0,00

600 60095 6610

Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego – realizacja ,opracowanie pn. analiza wykonalności, uwarunkowania i możliwości realizacji Europejskiej Trasy Rowerowej  
Erovelo, odcinek EV2 północy w województwie  Lubuskim, obszar:  miasta :Kostrzyn na  Odrą – Witnica- Bogdaniec-Gorzów Wlkp- Deszczno-
Santok –Zwierzyń-Stare Kurowo-Drezdenko – w partnerstwie  z powiatem gorzowskim  i powiatem strzelecko – drezdeneckim – etap I (lider miasto 
Gorzów Wlkp.)

10.455,00

630 63003 6620

Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego –na realizacji przedsięwzięcia w ramach  Kontraktu Lubuskiego- główne kierunki to rozwój infrastruktury komunikacyjnej 
i  turystycznej ( ścieżki rowerowe ,modernizacja bazy socjalno- opiekuńczej ,rozbudowa bazy edukacyjnej ) na  opracowanie dokumentacji -
:Krzeszyce- Lubiszyn- Zwierzyń-Lubniewice-Sulęcin  -Stare Kurowo-Drezdenko –Strzelce Kraj-Dobiegniew  w partnerstwie  z powiatem 
gorzowskim  i powiatem strzelecko – drezdenecki oraz,powiat Sulęcin  (lider powiat Gorzów Wlkp.)

2.000,00

851 85154 2650 Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku 165.000,00

852 85232 6210 Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku 11.000,00

921 92109 2480 Centrum Promocji Kultury w Drezdenku 1.574.110,00

921 92116 2480 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku 593.149,00

921 92118 2480 Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku 222.357,00

Razem: 2.389.616,00 165.000,00 23.455,00

Jednostki nie należące do sektora 
finansów publicznych Nazwa zadania

801 80104 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 284.316,00

801 80106 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 159.615,00

801 80149 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 10.230,00

851 85154 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 25.000,00

852 85295 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 25.000,00

900 90019 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5.000,00

900 90019 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do 
sektora finansów publicznych . 52.000,00

921 92105 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 15.000,00

921 92120 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich
obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 100.000,00

926 92605 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 672.000,00

Razem: 454.161,00 894.000,00
OGÓŁEM 2.843.777,00 165.000,00 917.455,00
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/181/2015

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 9 grudnia 2015 r.

Plan rachunku dochodów wyodrębnionych oświatowych jednostek budżetowych
i wydatków nimi sfinansowanych na rok 2015

Klasyfikacja budżetowa Wydatki

Wyszczególnienie Dział Rozdział

Dochody rachunku 
dochodów 

wyodrębnionych 
jednostek 

budżetowych

Ogółem bieżące majątkowe

1 2 3 4 5 6 7

Szkoły podstawowe 801 80101 10 585,00 10 585,00 10 585,00 0,00

Przedszkola 801 80104 3 768,00 3 768,00 3 768,00 0,00

Gimnazja 801 80110 792,00 792,00 792,00 0,00

Razem: 15 145,00 15 145,00 15 145,00 0,00
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