Zarządzenie Nr 82/2019
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie: przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2019 r.
Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz.869 t. j.) oraz Uchwały Nr XXXVIII/364/10 Rady Miasta Działdowo z dnia 30 czerwca
2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, planu finansowego
instytucji kultury oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze, zarządzam co
następuję:
§ 1. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy-Miasto Działdowo
za I półrocze 2019 r. według której:
– dochody bieżące wynoszą 42.245.721,51 zł,
– dochody majątkowe wynoszą 1.494.986,17 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 159.770,19 zł,
– zrealizowane wydatki bieżące wynoszą 36.846.084,35 zł, w tym na obsługę długu 123.011,17 zł,
– zrealizowane wydatki majątkowe wynoszą 3.601.426,28 zł,
– wynik budżetu miasta – nadwyżka wynosi 3.293.197,05 zł,
– przychody budżetu wynoszą 4.529.609,76 zł,
– rozchody budżetu wynoszą 1.051.000,00 zł,
– stan zadłużenia miasta wynosi 9.974.250,00 zł
§ 2. Przyjąć informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z tabelą:

L.p.

Nazwa przedsięwzięcia

Wydatki
wykonane

Zobowiązania

Zaangażowanie
wydatków
budżetowych

1.

„Zwiększenie
dostępu
do
usług
społecznych na terenie Gminy-Miasto
Działdowo”

22.897,11

80,75

62.537,97

2.

„Edukacja w Działdowie na szóstkę (SP nr
1, SP nr 3, SP nr 4, LO)

507.588,46

-

583.014,61

3.

„Przywrócenie
funkcji
kulturalnych
budynkowi przy ul. Jagiełły 13”

2.252.035,52

-

7.172.188,45

4.

„Rozwój e-usług publicznych w GminieMiasto Działdowo”

9.840,00

-

9.840,00

5.

„Opracowanie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta
Działdowo zgodnie z podjętą Uchwałą nr
XXXIX/342/18 Rady Miasta Działdowo
z dnia 29 marca 2018 r.”

14.268,00

-

28.536,00

6.

„Gminne przewozy pasażerskie i

174.014,69

45.461,92

530.422,56

publiczny transport zbiorowy
(komunikacja miejska)
7.

„Wykonanie usługi zimowego utrzymania
ulic
miejskich
oraz
chodników
i przystanków komunikacyjnych”

8.

„Wynajem
iluminacji
świątecznych”

9.

„Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur”

10.

„Funkcjonowanie Dziennego Domu
Senior +”

231.865,72

-

287.693,20

-

-

-

-

-

-

58.188,67

-

58.188,67

-

-

-

„Doradztwo podatkowe (w zakresie
bieżących rozliczeń podatku VAT)”

-

-

5.000,00

„Rewitalizacja
miejskiej
przestrzeni
13. publicznej – Park Honorowych Dawców
Krwi”

-

-

40.590,00

i

dekoracji

„Ubezpieczenie mienia
11. i odpowiedzialności Gminy-Miasto
Działdowo”
12.

§ 3. Informacje, o których mowa w § 1 i 2 przekazać niezwłocznie:

− Radzie Miasta Działdowo,
− Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

