
Uzasadnienie 
do Uchwały Nr XLV/293/09 

Rady Gminy i Miasta Bogatynia 
   z dnia 28 kwietnia 2009 rok 

 
 
 

1.Zwiększa się dochody budŜetowe ogółem o kwotę 6.320,00 zł 
z tego: 
Dział  801, rozdział 80130 § 0830 – zwiększa się dochody budŜetowe  

                  ogółem o kwotę  6.320,00 zł 
- dochody z tytułu usług  przekazywane na rachunek gminy (dotyczy ZSzEiE) 

 
 

2.Zwiększa się wydatki budŜetowe ogółem o kwotę 6.320,00 zł 
z tego: 
Dział 801, rozdział 80130 – zwiększa się wydatki budŜetowe  
          ogółem o kwotę  6.320,00 zł 

 
 § 4170 – o kwotę 5.360,00 zł 
 § 4110 – o kwotę    829,00 zł 
 § 4120 – o kwotę    131,00 zł 
- zwiększenie dotyczy ZSzEiE w Bogatyni  
Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększonych dochodów: dział 801, 
rozdział 80130 § 0830. 
 
I. Przychody w wysokości  19.000.000,00 zł 
z tego: 
1. Przychody z zaciągniętych poŜyczek i kredytów na rynku krajowym 
    w wysokości  19.000.000 ,00 zł 

a)  kredyt kwota         19.000.000,00 zł 
w tym: kwota 1.328.205,01 na finansowanie wydatków nie znajdujących 
pokrycia w planowanych na 2009 rok dochodach w związku z ich 
przeznaczeniem na finansowanie wydatków w 2008 roku 

 
II. Rozchody w wysokości   3.576.614,00 zł  
z tego: 
1. Spłata zaciągniętych kredytów ogółem kwota  2.150.001,00 zł 
   z tego: 
a) kredyt zaciągnięty na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt w wysokości      
8.600.000,00 zł  - UR Nr XXX/208/08 z dnia 16.09.2008 r.) - spłata raty     
kwota  2.150.001,00 zł  
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2. Spłata zaciągniętych poŜyczek ogółem kwota 1.426.613,00 zł 
 z tego: 

a) poŜyczka z WFOŚiGW (obwodnica Bogatynia - budowa drogi klasy G 
    w Bogatyni – Etap II – kwota 300.000,00 zł – UR Nr XVIII/144/07 z dnia 
    29.11.2007 r.) - spłata raty kwota 100.000,00 zł 

 
b) poŜyczka z WFOŚiGW (wykonanie przyłączy ciepłowniczych  
    wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych i przedszkola – kwota  
    93.000,00 zł – UR. Nr X/66/03  z dnia 16.09.2003 r.)  - spłata raty  
    kwota 15.500,00 zł 

 
c) poŜyczka z WFOŚiGW (wykonanie sieci i przyłączy ciepłowniczych  
    wysokoparametrowych do budynków mieszalnych przy ul. Chopina 
    w Bogatyni z miejskiej magistrali ciepłowniczej – kwota 67.000,00 zł  
    –  UR. Nr  XIV112//04  z dnia 26.02.2004 r.)- spłata raty kwota 11.160,00 zł 
 
d) poŜyczka z WFOŚiGW (wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
    osiedla mieszkaniowego przy ul. Chopina w Bogatyni – kwota 87.000,00 zł  
   – UR. Nr XIV/110/04 z dnia 26.02.2004 r.) - spłata raty kwota 17.400,00 zł 
  
e) poŜyczka z WFOŚiGW (wykonanie modernizacji sieci wodociągowej 
    w miejscowości Sieniawka, Kopaczów, Porajów –  kwota 778.452,00 zł 
    – UR. Nr  XX/169/04 z dnia 19.10.2004 r.)  - spłata raty kwota 158.453,00 zł 
 
f) poŜyczka z WFOŚiGW (budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
   z częściową wymianą sieci wody zimnej – Markocice – kwota 2.241.000,00 zł  
    – UR. Nr XIV/111/04  z dnia 26.02.2004 r.) - spłata raty kwota 224.100,00 zł 
 
g) poŜyczka z WFOŚiGW (rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni) 
    kwota 9.000.000,00 zł - UR. Nr XIII/93/07 z dnia 28.06.2007 r.) – spłata 
    kwota 900.000,00 zł 
 
Sporządziła: Danuta Kapuścińska 
 
 
 
 


