Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVI/201/ 2009 z dnia 4 czerwca 2009 roku
w sprawie zmiany budŜetu na rok 2009
I. DOCHODY wg stanu na 22 maja 2009 roku
zwiększenie
Razem

27 455 319
0
27 455 319

II. WYDATKI wg stanu na 22 maja 2009 roku
zwiększenie
Razem

34 888 423
26 000
34 914 423

Wprowadza się następujące zmiany, dotyczące wydatków majątkowych:
1) zadanie pn.: " Rozbudowa świetlicy w Barbarce oraz remont świetlic w Kolnie, Węglewie, Myśliborzu
celem utworzenia wiejskich ośrodków upowszechniania kultury, sztuki, rekreacji i integracji
społecznej"
- w miejsce dotychczasowego § 6059 w rozdziale 92109 w kwocie 300.000 wprowadza się § 6220
w kwocie 326.000 zł - Gmina udziela dla Domu Kultury w Golinie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów
realizacji w/w zadania inwestycyjnego. Dofinansowanie to stanowi udział własny Domu Kultury w realizacji
zadania.
- Gmina udzieli DK poŜyczki w wysokości 324.000 zł, z przeznaczeniem na
finansowanie w/w zadania inwestycyjnego. PoŜyczka zostanie zwrócona po uzyskaniu
przez DK refundacji ze środków UE; wykorzystanie poŜyczki przypada na lata 2009-2010.
2) zadanie pn. " Przebudowa, remont, termomodernizacja budynku wraz z wyposaŜeniem Biblioteki
Publicznej w Golinie"
- w miejsce dotychczasowego § 6059 w rozdziale 92116 wprowadza się § 6220 w tej samej wysokości
tj. 300.000 zł - Gmina udziela Bibliotece Publicznej w Golinie dotacji celowej, z przeznaczeniem na
dofinansowanie kosztów realizacji w/w zadania inwestycyjnego. Dofinansowanie to stanowi udział własny
Biblioteki w realizacji w/w zadania.
- Gmina udzieli Bibliotece poŜyczki w wysokości 241.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie
w/w zadania inwestycyjnego. PoŜyczka zostanie zwrócona po uzyskaniu przez Bibliotekę refundacji
ze środków UE; wykorzystanie poŜyczki przypada na lata 2009-2010.
W załączniku nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Golinie nr XXIX / 157 / 2008 z 30 grudnia 2008
"Przychody i rozchody budŜetu Gminy Golina" wprowadza się w rozchodach § 962 "PoŜyczki udzielone
na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej",
w łącznej kwocie 565.000,00 zł tytułem planowanych poŜyczek dla Biblioteki Publicznej w Golinie i Domu
Kultury w Golinie, na realizację w/w zadań.
Zwiększa się planowany deficyt budŜetu o kwotę 26.000 zł, a przychody z tytułu zaciągniętych poŜyczek
i kredytów o 591.000 zł.
Dochody
Przychody
Razem
Wydatki
Rozchody
Razem
BILANS

27 455 319,00
8 840 334,00
36 295 653,00
-34 914 423,00
-1 381 230,00
-36 295 653,00
0,00
Przewodniczący Rady Miejskiej
Lech Kwiatkowski

Dochody
Wydatki
deficyt
Przychody
Rozchody
Razem

27 455 319,00
-34 914 423,00
-7 459 104,00
8 840 334,00
-1 381 230,00
7 459 104,00
0,00

