zarzqitzenien" 6. l, fiffiP-......
Burmistrza Mi"rtJ Dri"ldo*o

,

,

dnia /]b,

w sprawie: przyjgcia informacji o ksztaltowaniu sig wieloletniej prognozy finansowej
zrl p6lrocze 2020 r.
Na podstawie art. 266 ust. I pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z p6in. zm.) oraz Uchwaly Nr XXXVIIV364/10 Rady Miasta Dzialdowo z
dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie okreSlenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budzetu,
planu finansowego inst),tucji kultury oraz o ksztaltowaniu sig wieloletniej prognozy finansowej za I
p6lrocze, zan1dzam co nastgpujg:
(t.

j.

$ l. Przyj46 informacjg o ksztaltowaniu
zal p6lrocze 2020 r. wedlug kt6rej:

-

sig wieloletniej prognozy finansowej Gminy-Miasto Dzialdowo

dochody bie24ce wynosz4 48.378.773,60 zl,
dochody maj4tkowe wynoszq l.4l E.045,61 zl, w tym dochody ze sprzedazy maj4tku
zrealizowane wydatki bie24ce wynosz4 42.302.939,45

zl,w

165.7 42,7 6

zl,

tym na obslugg dlugu 111.890,96 zl,

zrealizowane wydatki majqtkowe wynoszq 4,912.161,48 zl,

wynik bud2etu miasta

-

nadwyZka wynosi 2.581.718,28 zl,

przychody budZetu wynosz4 3.362.246,98 zl,
rozchody bud2etu wynoszq 1.101.000,00 zl,

stan zadlu2enia miasta wynosi 9.024.7 50,00 zl
2.
Przyj46
informacjg o przebiegu realizacji przedsigwzig6 ujgtych w zal1czniku do uchwaty w sprawie
$
wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z tabelq:
l

L.p.

I

Nazwa przedsigwzigcia

,,Woda... dlaczego?"

,,Zwigkszenie
2

3

)+

spolecznych
Dzialdowo"

na

dostgpu
do uslug
terenie Gminy-M iasto

,.Edukacja w Dzialdowie na sz6stkg (SP nr
1, SP nr 3, SP nr 4, LO)

Wydatki
wykonane

29.875,91

45.062,00

104.672,00

439.955,68

3.6s7,06

,,lnnowacyjnie i fantazyjnie"

454.556,02
I

3.485.299,46

6

,,Rozw6j e-uslug publicznych w GminieMiasto Dzialdowo"

18.450,00

7

,,Rewitalizacja miejskiej przestrzeni
publicznej - Park Honorowych Dawc6w
Krwi"

779.82t,69

,,Przywr6cenie

wydatk6w
budietowych

29.87 5.91

funkcji kulturalnych
budynkowi przy ul. Jagielly 13"

5

ZaangaLowanie

Zobowi1zania

505.61 I ,l 8

ll

7.1 s8,60

3.992.620,34

35.670.00

1.129.079,73

,,Rewitalizacja przestrzeni publicznej
i nadanie nowych funkcji obszarowi

8

Starego Miasta w Dzialdowie"

,,Ochrona r62norodnoSci biologicznej
poprzoz zagospodarowanie terenu
pomigdzy Kanalem Mlyriskim a ulic4

9

Mlawsk4 w Dzialdowie"
10.

,,Doradztwo podatkowe (w zakresie
bie2qcych rozliczefi podatku VAD"

11.

,,Usuwanie wyrob6w zarvieraj4cych
azbest"

12.

,,Ubezpieczenie mienia i
odpowiedzialnoSci Gminy"

,,Gminne

i

t3.

przewozy

publiczny

I 0.000,00 15.000,00

10.000,00

2020 rok
2021 rok

pasa2erskie

zbiorowy

transport

196.708,07

721.499,18

67 .717 ,01

67 .7 t7 ,01

(komunikacja miejska)
Funkcjonowanie

14.

Dziennego

Domu

,,Senior +"

15.

,,Funkcjonowanie Klubu,,Senior +"

16.

,,Kompleksowe przygotowanie i obsluga
zakupu energii w systemie elastycznym"

t7

,,Wykonanie uslugi zimowego utrzymania
chodnik6w
miejskich
i przystank6w komun ikacyjnych"

ulic

otv

44.661,t7

44.66t,17

8,90

59.487.49

59.487,49

,,Przebudowa ulic WolnoSci, Sportowej i

Budowlanej (dawnej

18.

Strzelczyka)

w Dzialdowie"

,,Wykonanie projektu elewacji budynku
Urzgdu Miasta oraz zmiany
zagospodarowania niekt6rych
pomieszczefi - nowe skrzydlo Zamku"

19.

20. ,,Przebudowa linii SN na dzialce nr 1797

$ 3. Informacje, o kt6rych mowa w $

$ 4.

I

42.435,00

20.049,00

20.049,00

i 2 przekazat, niezwlocznie:

Radzie Miasta Dzialdowo,

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

Zrzqdzenie wchodzi w irycie z dniem podpisania i podlega ogloszeniu.
G

r'

