
Uzasadnienie 
do Uchwały Nr LXVIII/406/10 
Rady Gminy i Miasta Bogatynia 

   z dnia 22 marca 2010 roku 
 
1. Zwiększa się przychody  budŜetowe ogółem o kwotę  11.921,00 zł -  wolne środki                      
z tytułu  innych rozliczeń krajowych. 
2. Zwiększa się wydatki budŜetowe ogółem o kwotę  11.921,00 zł 
z tego: 
Dział  900, rozdział  90002 § 6050 – zwiększa się wydatki budŜetowe ogółem o kwotę  
11.921,00 zł - „Regionalna gospodarka odpadami i recyklingu w powiatach Görlitz                
i Zgorzelec RegRec” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 
Polska - Saksonia 2007-2013 kwota 11.921,00 zł. 
Środki na w/w zadanie przeznacza się ze zwiększonych przychodów. 

 
Przychody  w wysokości  7.407.579,75 zł  
z tego: 
- kredyt planowany do zaciągnięcia w 2010 roku 6.000.000,00 zł 
- wolne środki z tytułu innych rozliczeń krajowych kwota 1.407.579,75 zł 

 
Rozchody w wysokości   5.749.100,00 zł  
z tego: 
1.Spłata zaciągniętych kredytów ogółem kwota  4.525.000,00 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.) - spłata raty kwota  
2.150.000,00 zł  

b) kredyt zaciągnięty na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt w wysokości     
19.000.000,00 zł  – UR Nr XLVII/301/09 z dnia 28.05.2009r.) - spłata raty kwota 
2.375.000,00 zł 

2.Spłata zaciągniętych poŜyczek ogółem kwota 1.224.100,00 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 (poŜyczka                    
w wysokości 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 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej                   
z częściową wymianą sieci wody zimnej – Markocice (poŜyczka w wysokości   
2.241.000,00 zł – UR. Nr  XIV/111/04  z dnia 26.02.2004r.) - spłata raty kwota  
224.100,00 zł 

c) poŜyczka z WFOŚ i GW - rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni 
(poŜyczka w wysokości 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 
 


