Zarządzenie Nr 26/2009
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 3 marca 2009r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Działdowo na 2009r.
Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 188 ust.1 pkt.1 i 2 pkt 1
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249,
poz. 2104 z późn. zm) oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr XXX/229/08 Rady Gminy
Działdowo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu na 2008 rok Wójt Gminy
zarządza, co następuje:
§1.1 Dokonać następujących zmian w Uchwale XXX/229/08 Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu na rok 2009 poprzez:
a)
b)

zwiększenie dochodów o 212.719 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
zwiększenie wydatków o 212.719 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

2.Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:
- dochody
26.498.514,26 zł
z tego dochody bieżące
22.306.264,26 zł
dochody majątkowe
4.192.250 zł
- wydatki
32.062.934,26 zł
z tego wydatki bieżące
20.727.646,26 zł
wydatki majątkowe
11.335.288 zł
3.Deficyt w wysokości 5.564.420 zł zostanie pokryty przychodami z:
1) zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 4.648.295 zł
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
w kwocie 1.100.000 zł,
§ 2.1.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku
budżetowym 2009r.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Działdowo
Paweł Cieśliński

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 26/09
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 3 marca 2009r.
Dochody

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na zwiększeniu dochodów na podstawie
decyzji Nr FB 7/2009 z dnia 24 lutego 2009r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z
tytułu zwiększenia dotacji celowej w dziale 854 rozdział 85415 § 2030 o kwotę
212.719 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla
uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie
oświaty.
Wydatki

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy polegają na zmianach:
Dział 010 rozdział 01095 zwiększenie na § 4170 o 2.000 zł zmniejszenie na § 4300 o
2.000 zł na bieżące potrzeby.
Dział 750 rozdział 75023 § 4300 zwiększenie środków o 15.000 zł , zmniejszenie na
§ 4370 o 15.000 zł na bieżące utrzymanie budynku Urzędu.
Dział 758 rozdział 75818 zmniejszenie rezerwy celowej o 6.000 zł i zwiększenie
środków w dziale 801 rozdział 80101 § 4300 o 2.000 zł oraz § 4210 o 4.000 zł na
zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu w Szkole Podstawowej
w Ruszkowie.
Dział 854 rozdział 85415 zwiększenie o 212.719 zł na paragrafie 3240 na
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
– zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

