Uchwała Nr XXXIII/258/09
Rady Gminy Działdowo
z dnia 17 kwietnia 2009 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2009 r.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 165 a i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje.
§1.1 Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr XXX/229/08 Rady Gminy Działdowo z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie budżetu gminy na 2009 r. poprzez,
a) zwiększenie dochodów o 160.997,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a,
b) zwiększenie wydatków o 571.599,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2 a,
c) zmiany w załączniku Nr 3 a – Zadania inwestycyjne w 2009 r. wydatki w wysokości 10.402.035 zł,
d) zmiany w załączniku Nr 4 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
strukturalnych i funduszu Spójności, wydatki w wysokości 2.775.292 zł,
e) zmiany w załączniku Nr 5 – Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2009 r.
przychody i rozchody budżetu.
f) zmiany w załączniku Nr 7- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień
(umów), między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.
g) zmiany w załączniku Nr 9 - Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz
dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na rok 2009.
h) zmiany w załączniku Nr 10 - Dotacje przedmiotowe.
2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi,
- dochody
z tego dochody bieżące
dochody majątkowe
- wydatki
z tego wydatki bieżące
wydatki majątkowe

26.666.876 zł
22.474.626 zł
4.192.250 zł
32.641.898 zł
21.387.610 zł
11.254.288 zł

3. Deficyt w wysokości 5.975.022 zł zostanie pokryty przychodami:
1) z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 5.094.840 zł;
2) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.064.057 zł.
§ 2. W Uchwale Nr XXXII/246/09 Rady Gminy Działdowo z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
Działdowo na 2009 r. dokonuje się poprawek w załączniku Nr 14 - Prognoza kwoty długu na 2009 r. i lata następne oraz
w załączniku Nr 14 a - Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Zieliński

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIII/258/09
Rady Gminy Działdowo
z dnia 17 kwietnia 2009 r.

Dochody
W dziale „Pomoc Społeczna” zwiększenie dochodów w rozdziale 85212 na paragrafach 0920 o 7.000 zł oraz § 0970
o 20.000 zł. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85295 o 133.997,74 zł na realizację programu PPWOW.
Wydatki
W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zmiany w rozdziałach:
- 01010-„ Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”: zwiększenie na paragrafie 4300 o 45.000 zł na opracowanie
programu gospodarki wodno-ściekowej, zmniejszenie na paragrafie 6050 na zadaniach: rozbudowa wodociągu w Ruszkowie
o 175.000 zł, na zadaniu dokumentacja wodociągu Malinowo o 100.000 zł,
- 01095 „Pozostała działalność” zmniejszenie środków na paragrafie 4100 o 28.000 zł.
W dziale „Transport i łączność” przesuniecie środków na bieżące utrzymanie dróg:
- paragraf 4210 zmniejszenie paragrafami 20.000 zł,
- paragraf 4300 zwiększenie o 20.000 zł,
-paragraf 6050 zmniejszenie środków na zadaniu budowa drogi Księży Dwór-Wysoka o 52.700 zł, w wyniku przeprowadzenia
przetargu uzyskano mniejszą kwotę za jaką zrealizowana zostanie inwestycja.
W dziale „Transport i łączność” zwiększenie środków na paragrafie 4300 o 26.300 zł z przeznaczeniem na rozbiórkę
komina na budynku komunalnym, który stanowi zagrożenie dla mieszkańców.
W dziale „Administracja Publiczna” zmiany na paragrafach dotyczące bieżącego utrzymania Urzędu:
§ 4210 zmniejszenie środków o 4.000 zł,
§ 4270 zwiększenie o 10.000 zł,
§ 4300 zwiększenie o 25.000 zł,
§ 4370 zwiększenie o 15.000 zł,
§ 6060 zwiększenie o 4.000 zł.
W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększenie wydatków na parafie 6050 na zadnia
pn. „Rozbudowa budynku remizy w Wysokiej” o 205.000 zł.
W dziale „Dochody od osób prawnych…” zaplanowanie wydatków dotyczących poboru podatków, tj.:
§ 4100 zwiększenie o 36.000 zł na prowizje dla sołtysów,
§ 4210 zwiększenie o 300 zł na zakup materiałów kancelaryjnych,
§ 4300 zwiększenie o 2.000 zł ,
§ 4610 zwiększenie o 2.000 zł,
§ 4740 zwiększenie o 500 zł,
§ 4750 zwiększenie o 1.000 zł.
W dziale „Oświata i wychowanie” zmiany planu polegające na zwiększeniu na wynagrodzenia i pochodnych
od wynagrodzeń, na bieżące utrzymanie szkół, oraz na budowę ogrodzenia przy budynku „Oddziału zero” w Kisinach (§ 6050
kwota 35.000 zł),
W dziale „Pomoc społeczna ‘’ zwiększenie planu w rozdziale 85212 na paragrafach 2910 o 20.000 zł oraz 4560
o 4.000 zł.
W rozdziale 85219 zmiany na paragrafach na potrzeby bieżące tj. § 4210 zwiększenie o 3.000 zł, § 4300
zwiększenie o 4.000 zł, zmniejszenie o 4.000 na paragrafie 4750 zł.
W rozdziale 85295 zwiększenie środków na:
§ 4113 zmniejszenie o 0,64 zł,
§ 4213 zwiększenie o15.000,50 zł,
§ 4303 zwiększenie o 118.997,88 zł.
W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększenie planu na:
- rozdział 90017 § 2650 o 37.817 zł dotacja dla zakładu budżetowego,
- rozdział 90095 § 2900 o 41.008 na selektywną zbiórkę, § 6610 o 25.000 zł na wspólną realizację inwestycji polegającą na
opracowaniu dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicach Granicznej i Prostej.

