
                                                               Uzasadnienie 
                              do Uchwały Nr XLI/216/2009 z dnia 29 października 2009 roku
                                   w sprawie zmiany budŜetu na rok 2009

I. DOCHODY wg stanu na 30 września 2009 roku 26 949 423
zmiana o 140 731
  Razem 27 090 154

II. WYDATKI wg stanu na 30 września 2009 roku 34 408 527
zmiana o 140 731
  Razem 34 549 258

Dochody budŜetu zwiększa się o kwotę 140 731,00 zł na podstawie:
 - pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października br. zwiększającego plan dotacji celowych na
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (art.. 90d i 90e
ustawy o systemie oświaty; zwiekszenie o kwotę 64.677 zł),
 - pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 września br., zwiększającego plan dotacji celowych na
sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego 
Programu "Radosna szkoła" (zwiększenie o kwotę 36.000 zł),
 - pisma Krajowego Biura Wyborczego z dnia 5 października br. zmniejszającego plan dotacji celowych
na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego (zmniejszenie o kwotę 320 zł),
 - pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października br. zwiększającego plan dotacji celowych na
 realizację programu "Pomoc państwa w zakresie doŜywiania" (zwiększenie o kwotę 34.734 zł),
 - pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października br. zmniejszającego plan dotacji celowych
  w rozdziałach 85213 i 85214 (ogółem zmniejszenie o kwotę 30.669 zł),
 - pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października br. zwiększającego plan dotacji celowych na
 sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyŜszy
 stopień awansu zawodowego (zwiększenie o kwotę 264 zł),
 - zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia - na podstawie wykonania na 
30.09.2009 (117.947 zł). Planowano pierwotnie dochody w wysokości 105.000 zł (zwiększenie o 13.000 zł),
 - zwiększenie planu dochodów własnych z tytułu zaliczek alimentacyjnych uzyskanych na drodze egzekucji 
komorniczej na podstawie wykonania na 30.09.2009 (23 045 zł). Pierwotnie nie zaplanowano dochodów z tego
tytułu (zwiększenie o 23.045 zł).

Wydatki budŜetu zwiększa się o kwotę 140 731,00 zł, w tym m.in. :
 - na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu "Radosna szkoła" - o kwotę 72.000 zł
 - na przeciwdziałanie alkoholizmowi - o kwotę 3.200 zł
 - na prowizję za udzielenie kredytu w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu długoterminowego 
   - o kwotę 25.000 zł
 - na opłacenie składki za IV kwartał br. w związku z przystąpieniem Gminy do LOT "Marina" (o 431 zł)
 - zwiększenie planowanej dotacji dla OSP na zakup sprzętu - o 100 zł.

W zakresie wydatków majątkowych dokonano przesuniecia planowanych środków w kwocie 25.000 zł
z zadania "Budowa trybun na stadionie miejskim w Golinie" na zadanie "Modernizacja oświetlenia ul. 1 Maja
i Plac Kazimierza Wlk. W Golinie".

Ponadto dokonano przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami, zgodnie z bieŜącymi potrzebami.
 i otrzymanymi pismami o zmianie wysokości dotacji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

          Lech Kwiatkowski


