Uchwała Nr XXXIX/346/06
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 23 marca 2006 roku
w sprawie zmian Budżetu i w Budżecie Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2006 r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art.165
ust.1, art.184 ust.1 pkt.1,2,7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.z
2005 roku Nr 249, poz.2104) uchwala się co następuje :

§1

Zwiększa się Budżet Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2006 rok po stronie
dochodów i wydatków o kwotę 2.426,00 zł w tym :

1. DOCHODY BUDŻETOWE
- zmniejszyć o kwotę
w DZIALE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

34.480,00 zł
34.480,00 zł

zmniejszyć:
Rozdz.

70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze

54.480,00

54.480,00

zwiększyć:
Rozdz.

70095 – Pozostała działalność

20.000,00

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

20.000,00

- zwiększyć o kwotę
w DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdz.
80101 - Szkoły podstawowe

36.906,00 zł
36.906,00 zł
7.250,00

§ 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,
(związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł
7.250,00
1) Program Wspólnoty Europejskiej Sokrates - Comenius

7.250,00

Rozdz.

80104 - Przedszkola
§ 2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,
(związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł
1) Program Wspólnoty Europejskiej Sokrates - Comenius

Rozdz.

23.594,00
23.594,00

80110 - Gimnazjum
§ 2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,
(związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł
1) Program Wspólnoty Europejskiej Sokrates - Comenius

23.594,00

6.062,00

6.062,00
6.062,00

2. WYDATKI BUDŻETOWE

- zmniejszyć o kwotę
w DZIALE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

34.480,00 zł
34.480,00 zł

zmniejszyć:
Rozdz.

70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

54.480,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
1) Koszty związane z administrowaniem lokalami
i mieszkaniami komunalnymi

54.480,00
54.480,00

zwiększyć:
Rozdz.

70095 – Pozostała działalność

20.000,00

§ 4260 – Zakup energii
1) Koszty centralnego ogrzewania w budynku przy
ul. Dworcowej 7

20.000,00

- zwiększyć o kwotę
w DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdz.
80101 - Szkoły podstawowe
Szkoła Podstawowa Nr 2
§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażeń
§ 4307 – Zakup usług pozostałych
§ 4427 – Podróże służbowe zagraniczne

Rozdz.

80104 - Przedszkola
§ 2517 - Dotacje podstawowe z budżetu dla zakładu budżetowego
1) Przedszkole Miejskie Nr 1
2) Przedszkole Miejskie Nr 3

20.000,00

36.906,00 zł
36.906,00 zł
7.250,00
7.250,00

1.889,00
100,00
5.261,00

23.594,00
23.594,00
12.205,00
13.389,00

Rozdz.

8110 - Gimnazja
Gimnazjum Nr 2
§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażeń
§ 4307 – Zakup usług pozostałych
§ 4427 – Podróże służbowe zagraniczne

6.062,00
6.062,00
2.395,00
740,00
2.927,00

§2
Zmienia się załącznik Nr 5 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
w 2006 roku” do uchwały Nr XXXV/310/05 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 08
grudnia 2005 roku w sprawie Budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2006 rok, jak w
załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Maria Jasińska

UZASADNIENIE:
Uchwałę przygotowano w oparciu:
1) O zmianę pierwotnych założeń do Budżetu na 2006 rok dotyczących planu dochodów
z tytułu najmu mieszkań komunalnych.
Rada Miasta w 2006 roku nie podwyższyła czynszu za najem mieszkań komunalnych
w związku z tym plan budżetu zmniejszono o kwotę 54.480,00zł zarówno po stronie
dochodów i wydatków. (Dział 70 rozdz. 70004).
2) O zmianę sposobu rozliczenia centralnego ogrzewania w budynku komunalnym
położonym przy ul. Dworcowej 7.
Od 2006 roku Miasto Kostrzyn nad Odrą podpisało umowę z korzystającymi z lokali
w budynku przy ul. Dworcowej 7 o dostarczenie ciepła do lokalu. Koszty całoroczne
ogrzewanie budynku wyszacowano na 20.000,00 zł.
W związku z tym plan budżetu zwiększono o kwotę 20.000,00zł po stronie dochodów
i wydatków. (Dział 70 Rozdz. 70095).
3) O umowy podpisane z Programem „Sokrates Comenius” na finansowanie zadań
oświatowych – łącznie 33.906,00zł
w tym:
Szkoła Podstawowa Nr 2 otrzyma
- 7.250,00 zł
Przedszkole Miejskie Nr 1 otrzyma
- 12.205,00 zł
Przedszkole Miejskie Nr 3 otrzyma
- 11.389,00 zł
Gimnazjum Nr 2
otrzyma
- 6.062,00 zł

Jednocześnie wprowadzono zmiany w załączniku Nr 5 „Plan przychodów i
wydatków zakładów budżetowych w 2006r.” do uchwały Budżetowej zwiększając dotację i
pozostałe wydatki bieżące o kwotę 23.594,00 zł.

