
                                                               Uzasadnienie 
                              do Uchwały Nr XXXVIII/209/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 roku
                                   w sprawie zmiany budŜetu na rok 2009

I. DOCHODY wg stanu na 31 lipca 2009 roku 27 512 593
zmiana o -111 700
  Razem 27 400 893

II. WYDATKI wg stanu na 31 lipca 2009 roku 34 971 697
zmiana o -111 700
  Razem 34 859 997

Dochody i wydatki budŜetu zmniejsza się o kwotę 111.700,00 zł, z tego: 

 - zmniejszenie o 151.700 na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 32/2009 z dnia

 (pismo FB.I-6.3011-204/09 z dnia 16.07.2009) w sprawie zmniejszenia pierwotnie przyznanej 

 dotacji na zadanie "Przebudowa obwodnicy północno-zachodniej Goliny"

 - zwiększenie o 35.000 na podstawie pisma DS.1-0723.2-9/09 z dnia 30 czerwca br. z Departamentu

 Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu dotacji celowej

 na dofinansowanie zadania "Remont stadionu sportowego w Golinie" (umowa nr 172/DS../AW/09).

 - zwiększenie o 5.000 na podstawie pisma ZM-0712/43/112/2009 z dnia 12 sierpnia br. Ze Związku

 Międzygminnego "Koniński Region Komunalny", informującego o otrzymaniu nagrody przez wieś Kawnice

 w konkursie na najbardziej uporządkowaną wieś.

W planie wydatków dokonano m.in. następujących zmian:

 - zmniejszenie planu wydatków na inwestycję pn. "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" - weryfikacja planu po rozstrzygnięciu 

   przetargu (zmiejszenie o kwotę 34.140,00 zł);

 - zmniejszenie planu wydatków na inwestycje pn. "Ogrodzenie części frontowej Szkoły Podstawowej w Golinie" 

   i " Utwardzenie dzedzińca szkolnego Szkoły Podstawowej w Golinie" - weryfikacja planu po rozstrzygnięciu 

   przetargu (zmniejszenie o kwotę 106.970,00 zł);

 - zwiększenie o 8.785 zł zadania pn. "Wymiana wiat przystankowych przy Szkole Podstawowej w Golinie"

   (planowana wartość 16.735,00 zł; zwiększenie ilości wiat do 3 szt., przy SP w Golinie 2szt.  i przy SP 

  Kawnicach - 1 szt.).

Ponadto dokonano zmian w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

zwiększając wydatki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Przewodniczący Rady Miejskiej

          Lech Kwiatkowski






