UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XVIII/147/04
Rady Gminy Działdowo
z dnia 29 czerwca 2004r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2004r.
Rada Gminy Działdowo dokonała następujących zmian po stronie dochodów i wydatków.
Dochody
W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” pismem z dnia 28.05.2004r. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
zmniejszono dochody o kwotę 144.846,78 zł z powodu braku środków finansowych z programu SAPARD.
W dziale 751 „ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zmniejszono
dotację o kwotę 280 zł z powodu niewypłaconych diet dla członków komisji w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
W dziale 758 „Różne rozliczenia” pismem Nr ST3-4820-22/2004 z dnia 25.05.2004r. Ministra Finansów wprowadzono
subwencję rekompensującą w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień za rok
2003 w kwocie 56.739 zł.
W dziale 801 „ Oświata i wychowanie” decyzją Nr FB.77/2004 z dnia 16.06.2004r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski
zwiększył dotację celową o kwotę 2.961 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej oraz zmniejszono środki
na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pochodzących z PAOW o kwotę 79.001 zł.
W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zmniejszono środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
pochodzących z PAOW o kwotę 1.347 zł.
W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” pismem z dnia 28.05.2004r. Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa zmniejszono dochody o kwotę 316.285,11 zł z powodu braku środków finansowych z programu
SAPARD.
W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” zmniejszono środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pochodzących
z programu SAPARD o kwotę 4.710,52 zł.
Wydatki
(010) Rolnictwo i łowiectwo – dokonano zmian w następujących rozdziałach:
01008 – zwiększono wydatki na § 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 10.000 zł na melioracje oraz o kwotę 4.710 zł
na odwodnienie boiska w Ruszkowie.
01010 – zmniejszono wydatki na § 6052 „Wydatki inwestycyjne j.b. współfinansowane ze środków pochodzących
z Unii Europejskiej” o kwotę 144.846,78 zł oraz § 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 26.604 zł, zwiększono
wydatki na § 6050 „Wydatki inwestycyjne j.b.” o kwotę 223.266,15 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji Wodociąg Pożary-Sękowo.
(600) Transport i Łączność – zwiększono plan wydatków na § 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 20.000 zł oraz
na § 6050 „Wydatki inwestycyjne j.b.” o kwotę 100.000 zł na realizację inwestycji -Modernizacja drogi Wilamowo-Pożary.
(700) Gospodarka mieszkaniowa – zwiększono plan wydatków na § 4260 „Zakup energii” o kwotę 3.000 zł na zakup
energii.
(710) Działalność usługowa – zwiększono plan wydatków na § 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 20.000 zł
z przeznaczeniem na plan rozwoju lokalnego.
(750) Administracja publiczna – dokonano zmian w następujących rozdziałach:
75022 – zwiększono plan wydatków na § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 1.000 zł na zakup materiałów
oraz na § 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 4.000 zł.
75023 – zwiększono plan wydatków na § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 8.739 zł na zakup materiałów
i wyposażenia.
(751) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zmniejszono
plan wydatków na § 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” o kwotę 280 zł z powodu zmniejszenia liczby członków
komisji w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

(801) Oświata i wychowanie – zwiększono plan wydatków na § 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek” o kwotę 2.961 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów podejmujących naukę w klasach
pierwszych szkół podstawowych oraz zmniejszono plan wydatków na § 6053 „Wydatki inwestycyjne j.b. finansowane
z pożyczek i kredytów zagranicznych” – środki z PAOW – na realizację inwestycji pod nazwą Remont i modernizacja S.P. w
Uzdowie o kwotę 79.001 zł.
(852) Pomoc społeczna – zwiększono plan wydatków na § 3110 „Świadczenia społeczne” o kwotę 10.000 zł
z przeznaczeniem na zasiłki i dożywianie dzieci.
(854) Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększono plan wydatków na § 6050 „Wydatki inwestycyjne j.b.” – remont
świetlicy szkolnej w Ruszkowie o kwotę 28.144 zł, a zmniejszono plan wydatków na § 6053 „Wydatki inwestycyjne j.b.
finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych” – środki z PAOW - remont świetlicy szkolnej w Ruszkowie o kwotę
1.347 zł.
(900) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dokonano zmian w następujących rozdziałach:
90001 – zmniejszono plan wydatków na § 6050 „Wydatki inwestycyjne j.b.” o kwotę 316.285,12 zł , na § 6052 „Wydatki
inwestycyjne j.b. współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej” o kwotę 316285,11 zł
na inwestycję – Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja w Pożarach oraz na § 4300 „Zakup usług pozostałych”
o kwotę 41.120 zł.
90019 – zwiększono plan wydatków na § 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 1.000 zł na pokrycie kosztów związanych
z korzystaniem ze środowiska.
(926) Kultura fizyczna i sport – zmniejszono plan wydatków na § 6050 „Wydatki inwestycyjne j.b.” – budowa boiska
sportowego w Ruszkowie -o kwotę 4.710,51 i na § 6052 „Wydatki inwestycyjne j.b. współfinansowane ze środków
pochodzących z Unii Europejskiej” – środki SAPARD- o kwotę 4.710,52 zł.

