
Uzasadnienie 
do Uchwały Nr  LXXXII/486/10 
Rady Gminy i Miasta Bogatynia 

   z dnia 03.11.2010r. 
 

1.Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę  356.073,00 zł 
z tego: 
Dział 700, rozdział 70078 § 2710 –zwiększa się dochody budżetowe  
                                                          ogółem o kwotę  100.000,00 zł 
- dotacja - pomoc finansowa z przeznaczeniem środków na odbudowę i remont  
   infrastruktury mieszkaniowej 
 
 
Dział 750, rozdział 75078 § 0960 – zwiększa się dochody budżetowe  
                                                          ogółem o kwotę  38.300,00 zł  
- darowizny z przeznaczeniem środków na usuwanie skutków powodzi 
 
 
Dział 801, rozdział 80178  – zwiększa się dochody budżetowe  
                                              ogółem o kwotę 78.000,00 zł 
               § 0960 – o kwotę 50.000,00 zł 
- darowizny z przeznaczeniem środków na usuwanie skutków powodzi 
 
               § 2710  – o kwotę 28.000,00 zł  
- dotacja - pomoc finansowa z przeznaczeniem środków na remonty w placówkach  
  oświatowych  
 
 
Dział 852, rozdział 85278 § 0960 – zwiększa się dochody budżetowe 
                                                           ogółem o kwotę  115.773,00 zł 
- darowizny pieniężne w EURO ( 28.943,25 x 4,00 = 115.773,00 z )  
 
 
Dział 900, rozdział 90002 § 2440 – zwiększa się dochody budżetowe 
                                                           ogółem o kwotę  24.000,00 zł 
- dotacja z NFOŚiGW  z przeznaczeniem środków na unieszkodliwianie odpadów  
  ( wycofanie z eksploatacji pojazdów i przekazanie do stacji demontażu ) 
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2.Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę  2.856.073,00 zł 
z tego: 
Zwiększa się wydatki budżetowe w n/w działach, rozdziałach i paragrafach , środki na 
ten cel przeznacza się ze zwiększonych dochodów oraz przeniesienia wydatków. 

 
 

Dział 600, rozdział 60078 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe  
                                                           ogółem o kwotę 2.500.000,00 zł 
zwiększa się środki na zadaniu: 
- odbudowa obiektów mostowych uszkodzonych w wyniku powodzi oraz  
   pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją zadania   
    o kwotę 2.500.000,00 zł  
   a) dotacja z MSWiA / promesa / 
Przeniesienie wydatków  – zmniejszenie: dział 600, rozdział 60078 § 6050 
 
 
Dział 700, rozdział 70078 § 4270 – zwiększa się wydatki budżetowe  
                                                           ogółem o kwotę 100.000,00 zł 
wprowadza się nowe zadanie: 
- remont infrastruktury mieszkaniowej po powodzi – własność gminy  
  kwota 100.000,00 zł 
Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 700, rozdział 
70078 § 2710. 
 
 
Dział 750, rozdział 75023 § 4300 – zwiększa się wydatki budżetowe  
                                                           ogółem o kwotę  24.000,00 zł 
- zakup usług związanych ze zbieraniem porzuconych pojazdów wycofanych  
   z eksploatacji 
Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 900, rozdział 
90001 § 2440. 
 
 
Dział 801, rozdział  80178 § 4270 – zwiększa się wydatki budżetowe  
                                                           ogółem o kwotę  116.300,00 zł 
wprowadza się nowe zadania: 
- remont ścian w pomieszczeniach piwnic budynku zniszczonych w wyniku  
  zalania wodami gruntowymi podczas powodzi w Publicznym  
  Przedszkolu  Nr 7 w Bogatyni  kwota 40.000,00 zł 
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- remont kominów oraz prace remontowe pomieszczenia gospodarczego  
  w piwnicy w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie  
  kwota 10.000,00 zł 
 
- remont – dachu i kominów oraz instalacji odgromowej zniszczonych podczas 
powodzi w Publicznym Przedszkolu Nr 6 w Bogatyni kwota 66.300,00 zł 
Środki na realizację w/w zadań przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 
801, rozdział 80178 § 0960,2710. 
 
 
Dział 852, rozdział 85278 § 4210 – zwiększa się wydatki budżetowe  
                                                           ogółem o kwotę  115.773,00 zł 
zwiększa się środki na zadaniu: 
- zakup sprzętu AGD dla powodzian kwota 115.773,00 zł 
Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 852, rozdział 
85278 § 0960. 
 
3. Zmniejsza się wydatki  budżetowe ogółem o kwotę  2.500.000,00 zł 
z tego: 
Dział 600, rozdział  60078 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe  
                                                           ogółem o kwotę  2.500.000,00 zł 
zmniejsza się środki na zadaniu: 
- odbudowa ciągów pieszo-jezdnych w miejscach uszkodzonych po powodzi  
   w ciągu ulic: Głównej, Kościuszki, Górskiej, Waryńskiego, Nadrzecznej 
    i Górnej  kwota 2.500.000,00 zł 
   a)  dotacja z MSWiA / promesa / 
Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział  600, rozdział 60078 § 6050 – 
środki przeznacza się na odbudowę obiektów mostowych zniszczonych podczas 
powodzi. 
 
 
Sporządziła: Danuta Kapuścińska 
 


