Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVII/104./07
Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 października 2007 r.

Dochody
W dziale „Administracja publiczna” zwiększenie dochodów o 2.486 zł. na podstawie decyzji Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego nr FB 197/2007 z dnia 12 października 2007r. z przeznaczeniem
na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych.
W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zwiększenie dochodów o 344.900 zł.
z tytuły wpłynięcia :
Ø podatku od nieruchomości (75615 § 0310) w wysokości 317.000 zł,
Ø podatku dochodowego od osób prawnych (75621 § 0020) w wysokości 27.900 zł.
W dziale „Różne rozliczenia” zwiększenie dochodów z tytuły odsetek na kontach bankowych o 50.400
złotych.
W dziale „Oświata i wychowanie” zwiększenie dochodów o 21.048 zł na podstawie decyzji Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego nr FB 197/2007 z dnia 12 października 2007r. z przeznaczeniem
na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
W dziale „Ochrona zdrowia” zwiększenie dochodów o 2.000 zł z tytułu wpłynięcia środków z opłaty
za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
W dziale „Pomoc społeczna” zwiększenie dochodów o 18.0007 zł na podstawie decyzji i Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego nr FB 182/2007 z dnia 28 września 2007r. z przeznaczeniem na dożywianie.
W dziale „ Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększenie dochodów o 5.724 zł na podstawie decyzji
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 189/2007 z dnia 5 października 2007r. z przeznaczeniem
na :
Ø dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie
przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej - kwota 547 zł,
Ø dofinansowanie zakupu jednolitego stroju uczniowskiego dla szkół podstawowych i gimnazjów
kwota 5.177 zł.
Wydatki
W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zmiany w wydatkach:
Ø w rozdziale „Melioracje wodne” zmniejszenie wydatków o 50.000 zł na inwestycji „Odbudowa
zbiorników wodnych w Sławkowie”,
Ø w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zwiększenie wydatków o kwotę
44.600 zł na :
- wodociąg Ruszkowo -20.000 zł,
- wodociąg Wysoka - 6.600 zł,

-wodociąg Komorniki – 18.000 zł.
Ø w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększenie wydatków o 10.000 zł na prowizję dla
sołtysów.
W dziale „gospodarka mieszkaniowa” zwiększenie o 30.000

zł na bieżące naprawy i remonty

budynków komunalnych.
W dziale „ Administracja publiczna” zwiększenie wydatków:
Ø rozdział „Urzędy wojewódzkie „ zwiększenie o 2.486 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie
kosztów wydawania dowodów osobistych.
Ø rozdział „Urzędy gmin” zwiększenie wydatków o 40.568 zł na bieżące utrzymanie Urzędu,
Ø rozdział „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększenie wydatków o 10.000 zł
z przeznaczeniem na promocje gminy.
W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” przesunięcia miedzy paragrafami
oraz zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie OSP.
W dziale „Oświata i wychowanie” przesunięcia między paragrafami oraz
związane z bieżącym

utrzymanie szkół oraz otrzymaniem

zwiększenie wydatków

dotacji na z przeznaczeniem

na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
pracowników dziale „Ochrona zdrowia” zwiększenie wydatków oraz przesunięcia między paragrafami.
paragrafami dziale” Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększenie wydatków o 5.724 zł
z przeznaczeniem na :
Ø dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie
przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej - kwota 547 zł,
Ø dofinansowanie zakupu jednolitego stroju uczniowskiego dla szkół podstawowych i gimnazjów
kwota 5.177 zł.
Ø W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększenie wydatków o 30.000 zł
na oświetlenie uliczne.

