
Uzasadnienie 
do Uchwały Nr I/5/10 

Rady Gminy i Miasta Bogatynia 
   z dnia 29 listopada 2010 roku 

 
 
1.Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę  653.606,00 zł 
z tego: 
 
Dział 600, rozdział  60078 § 2710 –zwiększa się dochody budżetowe  
                                                          ogółem o kwotę  35.000,00 zł 
Przeniesienie dochodów - zmiana klasyfikacji dochodów w paragrafie (zmiana 
przeznaczenia otrzymanych dotacji - pomoc finansowa)  kwota  35.000,00 zł 
 
 
Dział 700, - zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę   399.259,00 zł 
z tego: 
 
rozdział 70078 § 2710 – zwiększa się dochody budżetowe  
                                                          ogółem o kwotę  100.000,00 zł  
- dotacja - pomoc finansowa z przeznaczeniem środków na odbudowe i remont 
infrastruktury mieszkaniowej po powodzi kwota  100.000,00 zł 
 
 
rozdział 70095 § 6300 – zwiększa się dochody budżetowe  
                                                          ogółem o kwotę  299.259,00 zł  
z  tego: 
- dotacja - pomoc finansowa z przeznaczeniem środków na  adaptację pomieszczeń na 
mieszkania dla po wodzian po byłym Gimnazjum Nr 2 kwota  244.259,00 zł 
- dotacja - pomoc finansowa z przeznaczeniem środków na budowę domów dla 
powodzian kwota  55.000,00 zł 
 
Dział 750, rozdział  75023 § 0970 –zwiększa się dochody budżetowe  
                                                           ogółem o kwotę  50.000,00 zł 
- dochody z ubezpieczenia mienia kwota  50.000,00 zł 
 
 
Dział 801 - zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 29.347,00 zł 
z tego: 
 rozdział 80101  – zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 19.347,00 zł 
               § 0870 – o kwotę   219,00 zł 
- dochody uzyskane ze sprzedaży złomu. 
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               § 2701– o kwotę 19.128,00 zł  
- Projekt  Comenius „Uczenie się przez całe życie” realizowane przez SP Nr 1                  
w Bogatyni (zmiana klasyfikacji w paragrafie) -  zmniejszenie dział 801, rozdział 
80101 § 2707. 
 
 rozdział 80178 § 2710 – zwiększa się dochody budżetowe o kwotę  10.000,00 zł 
- dotacja - pomoc finansowa z przeznaczeniem  na remont w placówkach oświatowych 
po powodzi kwota  10.000,00 zł 
 
Dział 852, rozdział 85278 § 2710 – zwiększa się dochody budżetowe 
                                                           ogółem o kwotę  20.000,00 zł 
- dotacja - pomoc finansowa otrzyma na od Miasta Łeba z przeznaczeniem na 
jednorazową pomoc finansową dla rodzin poszkodowanych przez powódź   
kwota  20.000,00 zł 
 
Dział 900, rozdział 90078  – zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 120.000,00 zł 
z  tego: 
§ 2710 - dotacja - pomoc finansowa z przeznaczeniem na oczyszczanie miasta po 
powodzi kwota  80.000,00 zł 
§ 6300 - dotacja - pomoc finansowa z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury  
technicznej w wzdłuż rzeki Miedzianki po powodzi kwota  40.000,00 zł 
 
 
 
2.Zmniejsza się  dochody budżetowe ogółem o kwotę    54.128,00 zł 
z tego: 
Dział 600, rozdział 60078 § 6300 –zmniejsza się dochody budżetowe  
                                                          ogółem o kwotę  35.000,00 zł 
- zmiana klasyfikacji dochodów w paragrafie (zmiana przeznaczenia otrzymanych 
dotacji - pomoc finansowa) kwota  35.000,00 zł  - zwiększenie dział 600, rozdział 
60078 § 2710.    
 
Dział 801, rozdział 80101 § 2707  – zmniejsza się dochody budżetowe  
                                                          ogółem o kwotę 19.128,00 zł 
-  Projekt  Comenius „Uczenie się przez całe życie” realizowane przez SP Nr 1                  
w Bogatyni (zmiana klasyfikacji w paragrafie) – zwiększenie dział 801, rozdział 80101          
§ 2701 
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3.Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę   839.420,75 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 400, rozdział 40001 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe  
                        ogółem o kwotę 6.150,00 zł 

zwiększa się środki na zadaniu: 
- dokumentacja oraz rozbudowa sieci cieplnej w rejonie ulic: Nadbrzeżnej oraz 
Spółdzielczej i Bojowników  

 
 

Dział 600, rozdział 60078 § 4300 – zwiększa się wydatki budżetowe  
                                                           ogółem o kwotę   30.000,00 zł 
zwiększa się środki na zadaniu: 
-znakowanie ulic poziome i pionowe (naprawa szkód po powodzi) 
Przeniesienie wydatków  – zmniejszenie: dział 600, rozdział 60078 § 6050 
 
 
Dział 700  zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę   454.259,00 zł 
z tego: 
rozdział 70078  – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę    155.000,00 zł 
                § 4210  kwota        5.000,00 zł 
zwiększa się środki na zadaniu: 
-  zakup kruszywa na potrzeby tymczasowej odbudowy terenu po powodzi, kwota       
5.000,00 zł  
Przeniesienie wydatków  – zmniejszenie: dział 600, rozdział 60078 § 6050 
 
                § 4270  kwota        150.000,00 zł 
zwiększa się środki na zadaniu: 
- odbudowa i remont  infrastruktury mieszkaniowej po powodzi, kwota 150.000,00 zł. 
Środki na realizację w/w zadania przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 700, 
rozdział 70085 § 2710 (otrzymane dotacje od jst) , dział 750, rozdział 75023 § 0970 
(dochody z ubezpieczenia mienia). 
 
rozdział 70095 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę  299.259,00 zł 
zwiększa się środki na zadaniach: 
- adaptacja  budynku byłego Gimnazjum Nr 2 na tymczasowe mieszkania dla 
powodzian  kwota 244.259,00 zł 
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- budowa osiedla domów dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi  kwota 
55.000,00 zł 
Środki na realizację w/w zadania przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 700, 
rozdział 70095 § 6300. 
 
 
Dział 710, rozdział 71014 § 6060 – zwiększa się wydatki budżetowe  
                                                           ogółem o kwotę  6.822,00 zł 
- wprowadza się nowe zadanie 
- zakup skanera  na potrzeby Wydziału Gospodarki Gruntami i Handlu. 
Przeniesienie wydatków  – zmniejszenie: dział 710, rozdział 71014 § 4210. 
 
 
Dział 750  zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę  25.000,00 zł 
z tego: 
rozdział 75022 § 4270 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę  5.000,00 zł 
- zakup usług  remontowych 
Przeniesienie wydatków  – zmniejszenie: dział 921, rozdział 92109 § 4270. 
 
rozdział 75023 § 4270 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę  20.000,00 zł 
- zakup usług  remontowych – wymiana okien i malowanie pomieszczeń biurowych                       
w budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Daszyńskiego 13  
Przeniesienie wydatków  – zmniejszenie: dział 750, rozdział 75023 § 6050. 
 
 
Dział 801 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę  99.133,75 zł 
z tego: 
rozdział  80101 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę    85.772,75 zł 
                § 4210  kwota        713,00 zł 
z tego: 
- zakup oleju opałowego- dotyczy ZSPiG w Działoszynie kwota 494,00 zł 
Przeniesienie wydatków  – zmniejszenie: dział 854, rozdział 85401 § 3020. 
 
- zakup rolet okiennych – dotyczy ZSPiG w Działoszynie kwota 219,00 zł 
Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 801, rozdział 80101  § 0870. 
 
           § 4211  kwota     2.001,75 zł 
           § 4241  kwota   12.000,00 zł 
           § 4301  kwota   12.559,00 zł 
           § 4411  kwota     1.000,00 zł 
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           § 4421  kwota   49.599,00 zł 
           § 4431  kwota     1.400,00 zł 
           § 4701  kwota     2.000,00 zł 
           § 4741  kwota        500,00 zł 
           § 4751  kwota     4.000,00 zł 
Przeniesienie wydatków – zmiana klasyfikacji w paragrafach poprzez zmniejszenie: 
dział 801, rozdział 80101 §§ 4217, 4247, 4307, 4117, 4427, 4437, 4707, 4747, 4757. 
Dotyczy Projektu Comenius „Uczenie się przez całe Życie” realizowanego przez                
SP Nr 1 w Bogatyni. 
 
rozdział  80110 § 4010 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę  3.361,00 zł 
Przeniesienie wydatków  – zmniejszenie: dział 854, rozdział 85401 § 3020,4040 
dotyczy  ZSPiG w Porajowie. 
 
rozdział  80178 § 4270 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę  10.000,00 zł 
zwiększa się środki na zadaniu: 
- remont : roboty zewnętrzne –izolacja pionowa i pozioma budynku Publicznej Szkole 
Podstawowej w Opolnie Zdroju (po powodzi)  kwota 10.000,00 zł 
 
 
Dział 852, rozdział 85278 § 3110 – zwiększa się wydatki budżetowe  
                                                           ogółem o kwotę  20.000,00 zł 
-wprowadza się nowe zadanie 
- wypłata jednorazowego odszkodowania dla poszkodowanych w powodzi pomoc 
finansowa od Miasta Łeba  kwota 20.000,00 zł 
Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 852, rozdział 85278 § 
2710 . 
 
 
Dział 900, - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę  198.056,00 zł 
z tego: 
rozdział  90003 § 4300 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę    4.500,00 zł 
zwiększa się środki na zadaniu: 
- wywóz nieczystości stałych i płynnych przy świetlicach  wiejskich – Rady Sołeckie 
oraz pojemników przy siedzibach Rad Osiedlowych. 
Przeniesienie wydatków  – zmniejszenie: dział 921, rozdział 92109 § 4270. 
 
rozdział 90078 - zwiększa się wydatki budżetowe  
                                                           ogółem o kwotę  170.000,00 zł 
 
        § 4300- o kwotę  80.000,00 zł 
zwiększa się środki na zadaniach: 
- oczyszczanie miasta po  powodzi kwota 80.000,00 zł 

-6- 



 
Środki na zadanie przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 900, rozdział 90078 
§ 2710 
       § 6050 – o kwotę  90.000,00 zł 
 
zwiększa się środki na zadaniach: 
- wykonanie robót związanych z odtworzeniem na skutek powodzi odcinków sieci 
wodnej, kanalizacji, deszczowej i drogi wzdłuż rzeki Miedzianki  kwota  40.000,00 
Środki na zadanie przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 900, rozdział 90078 
§ 6300. 
 
- wykonanie odbudowy rowu melioracyjnego (po powodzi) od posesji Nr 2                         
przy ul. Kurzańskiej do istniejących stawów przy ul. Daszyńskiego kwota 50.000,00 zł. 
Przeniesienie wydatków  – zmniejszenie: dział 900, rozdział 9001 § 4300. 
 
rozdział  90095 § 6060 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę  23.556,00 zł 
-wprowadza się nowe zadanie: 
- zakup wyposażenia  do Punktu Czasowego Przechowywania Zwierząt (urządzenie do 
ciśnieniowego mycia - karchera, stół weterynaryjny , zestaw klatek).   
Przeniesienie wydatków  – zmniejszenie: dział 900, rozdział 90095 § 4210 
 
 
4. Zmniejsza się wydatki  budżetowe ogółem o kwotę   239.942,75 zł 
z tego: 
Dział 400, rozdział 40001 § 6050 – zmniejsza się wydatki budżetowe  

                                                                         ogółem o kwotę   6.150,00 zł 
zmniejsza się środki na zadaniu: 
- dokumentacja oraz rozbudowa sieci cieplnej  na terenie miasta (13 przyłączy)                       
w rejonie ulic: 1-go Maja, Biskupiej, Chopina, Skłodowskiej, Armii Czerwonej, 
Szymanowskiego, kwota  6.150,00 zł 
 
Dział 600, rozdział  60078 § 6050 – zmniejsza się wydatki budżetowe  
                                                                                   ogółem o kwotę    35.000,00 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 35.000,00 zł 

a) dotacja – pomoc finansowa 
Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 600, rozdział 60078 § 4300. 
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Dział 710, rozdział 71014 § 4210 – zmniejsza się wydatki budżetowe  

                                                                        ogółem o kwotę   6.822,00 zł 
zmniejsza się środki na zadaniach: 
-  zakup map ewidencyjnych kwota 4.689,00 
-  zakup  szafy na mapy i zakup skanera kwota 2.133,00 
Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 710, rozdział 71014 § 6060.  
 
Dział 750, rozdział 75023 § 6050 – zmniejsza się wydatki budżetowe  

                                                              ogółem o kwotę   20.000,00 zł 
zmniejsza się środki na zadaniu: 
- adaptacja pomieszczeń  magazynowych na serwerownię . 
Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 750, rozdział 75023 § 4270 . 
 
 
Dział 801 zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę   85.059,75 zł 
z tego: 
 rozdział  80101 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę  85.059,75 zł 
         § 4217  kwota      2.001,75 zł 
         § 4247  kwota   12.000,00 zł 
         § 4307  kwota   12.559,00 zł 
         § 4417  kwota     1.000,00 zł 
         § 4427  kwota   49.599,00 zł 
         § 4437  kwota     1.400,00 zł 
         § 4707  kwota     2.000,00 zł 
         § 4747  kwota        500,00 zł 
         § 4757  kwota     4.000,00 zł 
 
Przeniesienie wydatków – zmiana klasyfikacji w paragrafach poprzez zwiększenie: 
dział 801, rozdział 80101 §§ 4211, 4241, 4301, 4111, 4421, 4431, 4701, 4741, 4751. 
Dotyczy Projektu Comenius „Uczenie się przez całe Życie” realizowane przez SP Nr 1 
w Bogatyni. 
 
 
Dział 854, rozdział 85401 - zmniejsza się wydatki budżetowe  
                                                                          ogółem o kwotę 3.855,00 zł 
         § 3020  kwota       949,00 zł 
Przeniesienie wydatków – zmiana klasyfikacji w paragrafach poprzez zwiększenie: 
dział 801, rozdział 80101 §§ 4210.  
- dotyczy ZSPiG w Działoszynie kwota 494,00 zł – zwiększenie dział 801, rozdział 
80101 § 4210. 
- dotyczy ZSPiG w Porajowie  kwota 455,00 zł – zwiększenie dział 801, rozdział 
80110 § 4010. 
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         § 4040  kwota      2.906,00 zł 
Przeniesienie wydatków –zwiększenie: dział 801, rozdział 80110 §§ 4010.  
Dotyczy ZSPiG w Porajowie  kwota 2.906,00 zł. 
 
 
Dział 900 zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę   73.556,00 zł 
z tego: 
 
 rozdział 90001 § 4300 – zmniejsza się wydatki budżetowe  

                                                           ogółem o kwotę   50.000,00 zł 
zmniejsza się środki na zadaniu: 
- odtworzenie oraz czyszczenie rowów i przepustów na terenie Gminy Bogatynia wraz 
z dokumentacją i realizacją, kwota    50.000,00zł. 
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 900, rozdział 90078 § 6050. 
 
rozdział 90095 § 4210 – zmniejsza się wydatki budżetowe  

                                                           ogółem o kwotę   23.556,00 zł 
zmniejsza się środki na zadaniu 
- wyposażenie Punktu Przechowywania Zwierząt. 
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 900, rozdział 90095 § 6050. 
 
 
Dział 921, rozdział 92109 § 4270 – zmniejsza się wydatki budżetowe  

                                                           ogółem o kwotę   9.500,00 zł 
zmniejsza się środki na zadaniu: 
- bieżące naprawy i konserwacje w świetlicach wiejskich      kwota  9.500,00 zł 
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 750, rozdział 75022 § 4270, dział 900, 
rozdział 90003 § 4300. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


