
                                                               Uzasadnienie 
                              do Uchwały Nr XXXIX/211/2009 z dnia 30 września 2009 roku
                                   w sprawie zmiany budŜetu na rok 2009

I. DOCHODY wg stanu na 31 lipca 2009 roku 27 400 893
zmiana o -451 470
  Razem 26 949 423

II. WYDATKI wg stanu na 31 lipca 2009 roku 34 859 997
zmiana o -451 470
  Razem 34 408 527

Dochody i wydatki budŜetu zmniejsza się o kwotę 451 470,00 zł na podstawie pism
Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 sierpnia i 3 września br., związanych ze zmianą ustawy 
o organizacji i podziale zadań administracji publicznej oraz nowelizacją budŜetu państwa na rok
2009 z 17 lipca 2009r.

Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 195.700 zł, a zmiany dotyczą:
 - zwiększenie o 7.600 zł środków na zadanie " Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Golina
    (Spławie, Adamów)  w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie
    Gmin członkowskich MZWiK w Subregionie Konińskim" - dokumentacja projektowa" - poszerzenie
    zakresu dokumentacji;
 - wprowadzono nowy wydatek majątkowy - dofinansowanie w kwocie 10.000 zł zakupu samochodu dla
   Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Koninie
 - wprowadzono nowy wydatek - zakup wraz z montaŜem stacji selektywnej DSP dla OSP w Golinie - 3.600 zł
 - zwiększenie o 3.100 zł środków na zadanie " Monitoring placu Kazimierza Wlk. I Urzędu Gminy"
 - zwiększenie o 15.000 zł środków na opracowanie dokumentacji rozbudowy Przedszkola w Kawnicach
 - zwiększenie o 65.000 zł środków na zadanie "Rozbudowa i remont straŜnicy OSP Spławie 
   z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne"
 - zmniejszenie o 300.000 zł (całość) planowanej dotacji na remont Biblioteki Publicznej w Golinie 
    w związku z nie pozyskaniem przez Bibliotekę w roku bieŜącym środków unijnych.

Ponadto w załączniku nr 5, w pozycji 16 ("Zakup samochodu dla StraŜy Miejskiej w Golinie") poprawiono 
błąd pisarski - był rozdział 75416, winno być 75023.

W przychodach i rozchodach budŜetu wprowadzono następujące zmiany:
 - zwiększenie rozchodów o kwotę spłaty w roku 2009 zaciągniętego w drugim półroczu kredytu 
   inwestycyjnego na zadanie "Obwodnica północno-zachodnia Goliny-droga gminna" (100.000 zł);
 - zmniejszenie rozchodów o kwotę 241.000 zł z tytułu odstąpienia od udzielenia Bibliotece Publicznej 
   w Golinie poŜyczki na finansowanie remontu, który w związku z nie pozyskaniem środków unijnych - 
   nie będzie w roku bieŜącym realizowany.
Planowane przychody z tytułu zaciągniętych poŜyczek i kredytów ulegają zmniejszeniu 
o kwotę 141.000 zł.

Ponadto zwiększono planowaną dotację dla Domu Kultury w Golinie o kwotę 30.000 zł oraz dla OSP -
 - o kwotę 3.500 zł.
Nazwa załącznika nr 4 do Uchwały budŜetowej została zmieniona na "Dotacje na realizację zadań 
bieŜących gminy w 2009 roku".

W pozostałych pozycjach dokonano przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami, zgodnie 
z bieŜącymi potrzebami.

Przewodniczący Rady Miejskiej

          Lech Kwiatkowski
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