Zarządzenie Nr 43/2008
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 21 maja 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)
c)

zwiększenie dochodów o 263.262,04 zł budżecie Gminy zgodnie z
załącznikiem Nr 1,
zwiększenie wydatków o 263.262,04 zł w budżecie Gminy zgodnie z
załącznikiem Nr 2,
zmiany w załączniku Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacja
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2008r.

2.Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:
- dochody 29.820.593,04 zł
- wydatki
32.535.427,04 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 43/08
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 21 maja 2008r.

Zmiany w budżecie wynikają z zwiększenia przez Wojewodę WarmińskoMazurskiego decyzją Nr FB 57/08 z dnia 9 maja kwietnia 2008r dotacji celowej
w dziale 010 rozdział 01095 § 2010 o 263.262,04 zł z przeznaczeniem na
realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
z tego:
Ø 5.162 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu
poniesionych przez Gminę, (010-01095 §4010-4.300 zł, § 4110-649 zł, §
4120-105,35 zł, § 4210-107,65 zł)
Ø 258.100,04 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez
producentów rolnych (§ 4430-258.100,04 zł)
Przesunięcia miedzy paragrafami w dziale 854-85415 § 3240 zwiększenie
o 359.419 zł, § 3260 – zmniejszenie o 359.419 zł.

