Uchwala Nr …/…/2018
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia … … 2018 r.
zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVIII/281/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w
sprawie budżetu na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875 ze zm.1) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:
§ 1 W uchwale Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVIII/281/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie
uchwalenia budżetu na 2018 rok, zmienionej uchwałą Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr L/285/2018 z 18
stycznia 2018 r. i Nr LIV/310/2018 z 11 kwietnia 2018 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta GolubiaDobrzynia Nr 2/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r., Nr 12/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r., Nr 20/2018 z dnia 21
lutego 2018 r., Nr 23/2018 z dnia 28 lutego 2018 r., Nr 35/2018 z dnia 29 marca 2018 r., Nr 40/2018 z dnia 13
kwietnia 2018 r. i Nr 43/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 55.769.170,56 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie: 47.892.022,61 zł;
- dochody majątkowe w kwocie: 7.877.147,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1."
2) § 2 ust. 1. otrzymuje brzmienie:
"1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 58.819.974,47 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości: 48.358.474,27 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości: 10.461.500,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2."
3) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Określa się zadania inwestycyjne w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”
4) § 6 otrzymuje brzmienie:
"Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 1.434.703,20 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1.210.947,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr
5.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017, poz. 2232 i Dz.U. z 2018 r., poz. 130.

Uzasadnienie do Uchwały Nr …/…/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia … … 2018 r.
Plan dochodów (zał. nr 1) i plan wydatków (zał. 2) zwiększa się o kwotę 170.225,00 zł, w związku z:
I. Załącznik Nr 1 - plan dochodów
W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:
•
w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr
ST3.4750.1.2018, dokonano aktualizacji kwoty subwencji ogólnej na 2018 r., w części oświatowej i wskazano,
iż wynosi ona 8.992.808,00 zł – w związku z powyższy w/w subwencję zwiększa się o kwotę 170.225,00 zł.
II. Załącznik Nr 2 - plan wydatków
W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:
•
w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016, zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług
remontowych o kwotę 18.500,00 zł, którą przeznacza się na pokrycie planowanych wydatków związanych z
usunięciem krzewów oraz usunięciem lamp na ul. PTTK;
•
w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, zwiększa się o kwotę 133,50 zł planowaną dotację
celową w 2018 r. dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację wspólnego projektu - Infostrada
Kujaw i Pomorza 2.0. – przedmiotowa kwota stanowi niewykorzystaną dotację zaplanowaną na to zadanie w
2017 r.;
•
w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, 80103, 80132 i 80148, dokonuje się korekty kwot
planowanych na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz dodatkowo w rozdz. 80104 uwzględnia się zwiększoną
subwencję oświatową, która dotyczy dotacji dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego "Bajkowa Kraina"
oraz wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego,
awaryjnego i instalacji przeciwpożarowej w budynku przedszkola przy ul. Szkolnej 37” z kwotą planowanych
wydatków w wysokości 61.500,00 zł.
•
w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401, dokonuje się korekty kwot planowanych
na dodatkowe wynagrodzenia roczne;
•
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004, zwiększa się o kwotę
6.000,00 zł planowane wydatki związane z usunięciem krzewów, rozdz. 90015, zwiększa się o kwotę 12.500,00
zł planowane wydatki związane z usunięciem lamp na ul. PTTK.
III. Załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne
W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:
•
w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, zwiększa się o kwotę 133,50 zł planowaną dotację
celową w 2018 r. dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację wspólnego projektu - Infostrada
Kujaw i Pomorza 2.0. – przedmiotowa kwota stanowi niewykorzystaną dotację zaplanowaną na to zadanie w
2017 r.;
•
w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.
„Wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, awaryjnego i instalacji przeciwpożarowej w budynku
przedszkola przy ul. Szkolnej 37” z kwotą planowanych wydatków w wysokości 61.500,00 zł.
IV. Załącznik Nr 5 – dotacje udzielane z budżetu miasta

W planie dotacji dokonuje się następujących zmian:
•
w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, zwiększa się o kwotę 133,50 zł planowaną dotację
celową w 2018 r. dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację wspólnego projektu - Infostrada
Kujaw i Pomorza 2.0. – przedmiotowa kwota stanowi niewykorzystaną dotację zaplanowaną na to zadanie w
2017 r.;
•
w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104, uwzględnia się zwiększoną subwencję oświatową
w wysokości 170.225,00, która dotyczy dotacji dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego "Bajkowa Kraina".
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