Zarządzenie Nr 69/2009
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 29 maja 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 2009 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) zwiększenie dochodów o 11.880 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
b) zwiększenie wydatków o11.880 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
c) zmiany w załączniku Nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacja zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami w 2009r.
2.Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:
- dochody
28.455.395,58 zł
z tego dochody bieżące
23.174.707,58 zł
dochody majątkowe
5.280.688 zł
- wydatki
34.551.911,58 zł
z tego wydatki bieżące
22.171.696,58 zł
wydatki majątkowe
12.380.215 zł
§ 2.Deficyt w wysokości 6.096.516 zł zostanie pokryty przychodami z:
1) zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 5.216.334 zł
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
w kwocie 1.064.057 zł,
§ 3.1.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 69/09
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 29 maja 2009r.
Dochody
W dziale 751 rozdział 75113 § 2010 zwiększenie o 11.880 zł na podstawie zawiadomienia
Kierownika Krajowego Biura Wyborczego nr ZF3101-4309 z dnia 28 maja 2009r. – dotacja z
przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do
Parlamentu Europejskiego.
Wydatki
W dziale 010 rozdział 01095 przesunięcie środków o 0,01 zł pomiędzy paragrafami 4300
zmniejszenie o 0,01 zł oraz 4750 zwiększenie o 0,01 zł.
W dziale 750 rozdział 75011 zmiany między paragrafami:
-§ 4210 zmniejszenie o 192 zł,
-§ 4410 zwiększenie o 192 zł,
W dziale 751 rozdział 75113 zwiększenie o 11.880 zł na przeprowadzenie wyborów do
Parlamentu Europejskiego.
W dziale 754 rozdział 75412 przesunięcie środków między paragrafami na bieżące potrzeby:
§ 4210 zmniejszenie o 3.000 zł,
§ 4280 zwiększenie o 3.000 zł,

W dziale 852 rozdział 85295 zmiany między paragrafami:
Ø 4113 zmniejszenie o 870,70 zł,
Ø 4123 zwiększenie o 8,05 zł,
Ø 4173 zmniejszenie o 314,35 zł,
Ø 4213 zwiększenie o 1945,43 zł,
Ø 4303 zmniejszenie o 768,43 zł.

