
 
Uzasadnienie 

do Uchwały  Nr LVIII/363/09 
Rady Gminy i Miasta Bogatynia 

  z dnia 28 grudnia 2009 roku 
 

1.Zwiększa się dochody budŜetowe ogółem o kwotę   791,00 zł 
z tego 
 
Dział  801, rozdział  80101 § 2707–zwiększa się dochody budŜetowe  
 ogółem o kwotę 791,00 zł 
- dochody z tytułu realizacji Partnerskiego Projektu  COMENIUS „Uczenie  
  się przez całe Ŝycie” -  realizacja  Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  
  w Porajowie. 

 
3.Zwiększa się wydatki budŜetowe ogółem o kwotę  293.324,00 zł 
z tego: 
 
Dział 754, rozdział 75412 § 6060 -  zwiększa się wydatki budŜetowe  
                                                            ogółem o kwotę  250.000,00 zł 
wprowadza się nowe zadanie: 
- zakup samochodu bojowego dla OSP kwota  250.000,00 zł 
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 926, rozdział 92695 § 6050. 
 
 
Dział 801, rozdział 80101 § 4217  – zwiększa się wydatki budŜetowe  
 ogółem o kwotę 791,00 zł 
zwiększa się środki na zadaniu:: 
- Partnerski Projekt COMENIUSA „ Uczenie się przez całe Ŝycie”  
  kwota 791,00 zł – realizacja  – Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  
  w Porajowie 
Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 801, rozdział 
80101 § 2707. 
 
 
Dział 851, rozdział 85111 – zwiększa się wydatki budŜetowe  
                                               ogółem o kwotę  30.000,00 zł 
zwiększa się środki na zadaniu: 
- zakup aparatu rentgenowskiego wraz z systemem pośredniej radiologii  
   cyfrowej dla szpitala w Bogatyni oraz urządzeń do wyposaŜenia pracowni  
   mammograficznej  kwota 30.000,00 zł  
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 926, rozdział 92695 § 6050. 
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Dział 854, rozdział 85401 § 4010– zwiększa się wydatki budŜetowe  
                                                          ogółem o kwotę  12.533,00 zł 
zwiększenie dotyczy n/w jednostki: 
 
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Porajowie kwota  12.533,00 zł 
§ 4010 – kwota 12.533,00 zł 
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 801, rozdział 80101 § 4210. 
 
 
4.Zmniejsza się wydatki budŜetowe ogółem o kwotę  292.533,00 zł 
z tego: 
 
Dział  801, rozdział 80101 § 4210  – zmniejsza się wydatki budŜetowe  
 ogółem o kwotę  12.533,00 zł 
zmniejszenie dotyczy n/w jednostki: 
 
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Porajowie kwota  12.533,00 zł 
§ 4210 – kwota 12.533,00 zł 
Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 854, rozdział 85401 § 4010. 

 
 

Dział 926, rozdział 92605 § 6050 – zmniejsza się wydatki budŜetowe  
                                                           ogółem o kwotę  280.000,00 zł 
zmniejsza się środki na zadaniu: 
- odbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego „ZALEW” wraz 
   z kąpieliskiem kwota 280.000,00 zł 
Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 754, rozdział 75412 § 6060 oraz 
dział 851, rozdział 85111 § 6060. 

 
 
 

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 
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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 16.09.2008r.)r.) - spłata raty  
    kwota  2.150.001,00 zł  
 
 
2.Spłata zaciągniętych poŜyczek ogółem kwota 1.426.613,00 zł 
 z tego: 

a) poŜyczka z WFOŚ i GW ( rozbudowa sieci cieplnej wraz z przyłączami do  
    budynków w ul. Turowskiej, NadbrzeŜnej, Kościuszki, Krzywej,  
    Wyspiańskiego, Skłodowskiej, Zamoyskiego, Warszawskiej, Traugutta  
    i Chopina – kwota 300.000,00 zł – UR Nr XVIII/144/07 z dnia 29.11.2007r )   
    –  spłata raty kwota 100.000,00 zł 

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

 
c) poŜyczka z WFOŚ i GW ( 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 26.02.2004r.  )- spłata raty kwota  11.160,00 zł 
 
d) poŜyczka z WFOŚ i GW ( 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 26.02.2004r. )  - spłata raty kwota  17.400,00 zł 
 
e) poŜyczka z WFOŚ i GW ( wykonanie modernizacji sieci wodociągowej 
    w miejscowości Sieniawka, Kopaczów, Porajów –  kwota 778.452,00 zł 
    – UR. Nr  XX/169/04 z dnia 19.10.2004r. )  - spłata raty kwota  158.453,00 zł 
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f) poŜyczka z WFOŚ i GW ( 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 26.02.2004r. ) - spłata raty  
    kwota  224.100,00 zł 
 
g) poŜyczka z WFOŚ i GW ( rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni ) 
    kwota 9.000.000,00 zł  - UR. Nr XIII/93/07 z dnia 28.06.2007r. ) – spłata raty  
    kwota   900.000,00 zł 
 
 
 
Sporządziła: Danuta Kapuścińska 
 
 
 
 
 
 


