Zarządzenie Nr 99/2007
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 27 grudnia 2007r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Działdowo na 2007r.
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 § 10 pkt 3 Uchwały Nr IV/22/06 Rady Gminy Działdowo
z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie budżetu na 2007 rok Wójt Gminy zarządza, co
następuje:
§1.1 Dokonać następujących zmian w Uchwale IV/22/06 Rady Gminy Działdowo
z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie budżetu na rok 2007 poprzez:
a) zmiany dochodów w budżecie Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1
b) zmiany wydatków w budżecie Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2
2.Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:
- dochody 22.714.531,57 zł
- wydatki
23.976.113,57 zł
3. Deficyt w wysokości 1.261.582 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 2007r.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Działdowo
Paweł Cieśliński

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 99/07
z dnia 27 grudnia 2007r.
Dochody
W dziale „Oświata i wychowanie” zwiększenie środków na podstawie decyzji
nr FB 289/2007 z dnia 21.12.07r.Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o dotację
w wysokości 30.250 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań
wobec jednostek samorządu terytorialnego, które przyznały pracodawcom w
drodze decyzji administracyjnych w 2007r. dofinansowanie kosztów
kształcenia młodocianych pracowników.
Wydatki
W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zmiany na paragrafach o 80 złotych.
W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
przesunięcia środków między paragrafami o 4.400 zł
W dziale „Oświata i wychowanie” :
Ø rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” przesunięcia między paragrafami
o 2.910 zł,
Ø rozdział 80195 „Pozostała działalność” zwiększenie środków o 30.250 zł z
tytułu otrzymanej dotacji, z przeznaczeniem na zwrot kosztów
kształcenia młodocianych pracowników.
W dziale „Ochrona zdrowia” przesunięcia na paragrafach o 2.290 zł.
W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” przesunięcia
o 500zł. między paragrafami.

