Zarządzenie Nr 36/2008
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 24 kwietnia 2008r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Działdowo na 2008r.
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 XX/128/07 Rady Gminy Działdowo
z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie budżetu na 2008 rok Wójt Gminy zarządza, co
następuje:
§1.1 Dokonać następujących zmian w Uchwale XX/128/07 Rady Gminy Działdowo
z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie budżetu na rok 2008 poprzez:
a)
b)

zwiększenie dochodów o 359.419 zł budżecie Gminy zgodnie z
załącznikiem Nr 1,
zwiększenie wydatków o 359.419 zł w budżecie Gminy zgodnie z
załącznikiem Nr 2

2.Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:
- dochody 29.507.765 zł
- wydatki
32.222.599 zł
3. Deficyt w wysokości 2.714.834 zł pokryty jest z przychodów z zaciągniętych
kredytów, pożyczek oraz wolnych środków.
§ 2.1.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku
budżetowym 2008r.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Działdowo
Paweł Cieśliński

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 36/08
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 24 kwietnia 2008r.
Zmiany w budżecie wynikają z zwiększenia przez Wojewodę WarmińskoMazurskiego decyzją Nr FB 41/2008 z dnia 9 kwietnia 2008r dotacji celowej w
dziale 854 rozdział 85415 § 2030 o kwotę 359.419 zł na realizację programu
„Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego” tj. na
dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
Po stronie wydatków budżet uległ zmianie:
Dział 710 „Działalność usługowa” – zmiana na paragrafach na bieżące
wydatki:
Ø § 4170 zwiększanie o 45.000 zł,
Ø § 4300 zmniejszenie o 45.000 zł.
Dział 750 „Administracja publiczna” – przesunięcia między paragrafami na
bieżące wydatki:
Ø § 4210 zwiększenie o 10.000 zł,
Ø § 4270 zmniejszenie o 10.000 zł.
Dział 801 „Oświata i wychowanie” – przesunięcia między paragrafami na
bieżące potrzeby:
Ø §4350 zmniejszenie o 600 zł,
Ø §4410 zwiększenie o 600 zł.
Dział 851 „Ochrona zdrowia” – przesunięcia środków na paragrafach na
bieżące potrzeby.
Ø §4210 zmniejszenie o 2.000 zł,
Ø §4610 zwiększenie o 2.000 zł.
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – zwiększenie wydatków o
359.419 zł na pomoc dla uczniów.

