Uchwała Nr XXIV/268/09
Rady Gminy Działdowo
z dnia 28 maja 2009 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2009 r.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165,165 a i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje.
§1.1 Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr XXX/229/08 Rady Gminy Działdowo z dnia
30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 r. poprzez:
a)

zwiększenie dochodów o 1.330.054,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

b)

zwiększenie wydatków o 1.451.548,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

c)

zmiany w załączniku Nr 3 a – Zadania inwestycyjne w 2009 r. wydatki w wysokości 11.546.962 złotych,

d)

zmiany w załączniku Nr 4 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i funduszu Spójności, wydatki w wysokości 4.226.054,78 zł,

e)

zmiany w załączniku Nr 5 – Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej
w 2009 r. – przychody i rozchody budżetu,

f)

zmiany w załączniku Nr 6- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.,

g)

zmiany w załączniku nr 7-Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie
porozumień (umów), między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.
2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi,

- dochody
z tego dochody bieżące
dochody majątkowe
- wydatki
z tego wydatki bieżące
wydatki majątkowe

28.443.515,78 zł
23.162.827,78 zł
5.280.688,00 zł
34.540.031,78 zł
22.159.816,78 zł
12.380.215,00 zł

3. 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.
§ 2. W Uchwale Nr XXXII/246/09 Rady Gminy Działdowo z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmian
w budżecie Gminy Działdowo na 2009 r. dokonuje się poprawki w załączniku Nr 14 a – Prognozowana sytuacja
finansowa gminy w latach spłaty długu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Zieliński

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIV/268/09
Rady Gminy Działdowo
z dnia 28 maja 2009 r.
Dochody
W dziale „Oświata i wychowanie” zwiększenie planu dochodów o 781 zł.
W dziale „Pomoc Społeczna” zwiększenie dochodów w rozdziale 85395 na paragrafach 2008
o 230.011,66 zł oraz § 2009 o 10.824,12 zł. Środki przeznaczone są na realizacje programu „Kapitał ludzki”.
W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększenie dochodów z tytułu zwiększenie
dotacji rozwojowej o 1.088.438 zł z przeznaczeniem na realizację zdania o nazwie „ Budowa oczyszczalni
ścieków sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami we wsi Kramarzewo”.
Wydatki
W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zmiany w rozdziałach:
- 01010-„ Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”: zmniejszenie na paragrafie 6050 o 400.000 zł
na zadaniu o nazwie „Rozbudowa wodociągu –Pierławki”.
W dziale „Transport i łączność” zmiany polegające na:
zwiększenie środków na paragrafie 6050 o 400.000 zł na zadanie o nazwie „Budowa dróg w Pierławkach”,
zwiększenie środków na paragrafie 4300 o 17.000 zł na bieżące utrzymanie dróg,
zmniejszenie środków o 44.000 zł na paragrafie 6300 – dotyczy pomocy finansowej dla powiatu Dziadowskiego
na budowę drogi powiatowej nr 1363 N na odcinku Działdowo ul. Klonowa do skrzyżowania z drogą gminną
Księży Dwór-Kurki w km 1+169÷2+646.
W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększenie środków na paragrafie 4270 z przeznaczeniem na
wykonanie tynków i malowanie elewacji w budynku w Ruszkowie. Zmniejszenie środków o 65.000 zł na zadaniu
pod nazwą „ Termomodernizacja budynków”. Zwiększenie środków na paragrafie 4300 o 27.000 zł
z przeznaczeniem na rozbiórkę komina budynku w Jankowicach.
W dziale „Administracja publiczna” zmiany na paragrafach na bieżące utrzymanie Urzędu.
W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększenie na paragrafie 4440 na
fundusz socjalny.
W dziale „Oświata i wychowanie” zmiany w planie finansowym wynikają z potrzeb na bieżące
utrzymanie.
W dziale „Pomoc społeczna” : rozdział 85214 przesunięcia środków o 29.766,22 zł na paragrafach
z przeznaczeniem na realizację programu „Kapitał ludzki”. W rozdziale 85295 - zmiany na paragrafach dotyczą
realizacji Poakcesyjnego Programu wsparcia Obszarów Wiejskich. W rozdziale 85395 zwiększenie wydatków
na paragrafach w związku z realizacją programu „Kapitał ludzki”.
W dziale „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększenie planu na paragrafach: 6058
o 1.088.438 zł oraz 6059 o 121.489 zł na realizacje zdania o nazwie „ Budowa oczyszczalni ścieków sieci
kanalizacyjnej wraz z przyłączami we wsi Kramarzewo”.

