
                                                               Uzasadnienie 
                              do Uchwały Nr L/263/2010 z dnia 2 września 2010 roku
                                   w sprawie zmiany budŜetu na rok 2010

I. DOCHODY wg stanu na 17 sierpnia 2010 roku 29 852 344
zmiana o 693 080
  Razem 30 545 424

II. WYDATKI wg stanu na 17 sierpnia 2010 roku 39 840 053
zmiana o 693 080
  Razem 40 533 133

Dochody budŜetu zwiększa się łącznie o kwotę 693.080,00 zł na podstawie: 
 - pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5.08.2010 w sprawie zwiększenia planu dotacji 
celowych,  z przeznaczeniem na sfinansowanie juŜ poniesionych wydatków w związku 
z prowadzoną akcją przeciwpowodziową w maju i czerwcu br. (92.299 zł). 
 - pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.08.2010 w sprawie zwiększenia planu dotacji
celowych o kwotę 25.571 zł , z tego na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych-17.261 zł 
i zasiłków stałych- 8.310 zł.
 - pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.08.2010 w sprawie zwiększenia planu dotacji 
celowych,  na wypłatę zasiłków dla poszkodowanych w wyniku powodzi (kwota 17.823 zł).
 - pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30.08.2010 w sprawie zwiększenia planu dotacji 
celowych,  na sfinansowanie kosztów ekspertyz budynków mieszkalnych, uszkodzonych
w wyniku powodzi (kwota 2.440 zł).
 - pisma Prezesa GUS z dnia 7.07.2010 w sprawie przyznania dotacji celowej na realizację 
zadań zleconych, z przeznaczeniem na powszechny spis rolny (kwota 2.762 zł). 
 - uchwały Nr XLI / 231 / 10 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 3.08.2010 w sprawie
   powierzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Golina (485.896,86 zł). 
 - uchwały Nr XXXII / 236 / 2010 Rady Gminy Święciechowa z dnia 28.06.2010 w sprawie
   udzielenia pomocy finansowej Gminie Golina (na zakup pompy szlamowej dla 
   ochotniczej straŜy poŜarnej w celu usunięcia skutków powodzi (6.000,00 zł).
 - do planu dochodów budŜetowych wprowadzono kwotę 60.288 zł otrzymaną w formie 
darowizny na rachunek dochodów własnych powodzian od gminy partnerskiej Banzkow 
(21.089,99 zł) i powiatu niemieckiego ILM (39.198,02 zł).

W planie wydatków bieŜących:
 - wzrost o 300.000 zł w rozdziale 60014 - zmiana przeznaczenia dotacji celowej dla Powiatu
Konińskiego z wydatku inwestycjego na wydatek na remont drogi 3230P Golina-Kazimierz B.
 - zwiększono wydatki w rozdziale 75478 celem wypłaty członkom OSP ekwiwalentów za 
udział w akcji przeciwpowodziowej - łączna kwota wypłat wyniesie 48.595 zł.
 - zwiększono wydatki w rozdziale 75702 w związku z koniecznością zapłaty prowizji za 
udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego.
 - zmniejszono planowane wydatki w rozdziale 75704 w związku z wygaśnięciem poręczenia
udzielonego Zw. Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji
 - rozwiązano rezerwę celową na kwotę 45.450 zł - o taką kwotę zwiększa się wydatki w
dziale 801 na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych i rezerwę  ogólną na kwotę
10.000 zł.
Ponadto załącznikiem nr 7 zmieniono wydatkowanie środków pochodzących z opłat i kar 
pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska.



W planie wydatków majątkowych wprowadzono następujące zmiany:
 - nowe zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 3232P w miejscowości Rosocha Kolonia" - 
zwiększono plan wydatków o 525.897 zł.

 - zadanie "Przebudowa drogi gminnej Golina-Spławie" - zmniejszono plan wydatków  
o 112.900 zł, na podstawie faktycznego wykonania.
 - wprowadzono nowe zadanie "Opracowanie koncepcji budowy budynków komunalnych w
Golinie" - kwota 3.660 zł.
 - wprowadzono nowe zadanie "Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Golinie" -  
    - kwota 80.000 zł.
 - zmniejszono wydatki na zakup samochodu do wywozu nieczystości stałych o kwotę 
22.800 zł na podstawie faktycznego wykonania,

Przewodniczący Rady Miejskiej

          Lech Kwiatkowski

 - usunięto zadanie "ŚcieŜka rowerowa wzdłuŜ drogi krajowej K-92 odcinek Golina-Kawnice - 
dokumentacja techniczna" - kwota 50.000 zł

 - dokonano zmiany paragrafów 6057/6059 na 6067/6069 dla zadania "Przebudowa i rozbudowa 
budynku straŜnicy OSP w Przyjmie z przeznaczeniem na cele społeczne – kulturalno-sportowe - 
zakup wyposaŜenia".


