Uchwała nr ...
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia ...
w sprawie budżetu na 2019 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.1) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258,
264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze
zm.2), Rada Miasta uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 53.128.397,68 zł, z tego:
− dochody bieżące w kwocie: 49.572.782,31 zł;
− dochody majątkowe w kwocie: 3.555.615,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 54.114.310,29 zł, z tego:
− wydatki bieżące w wysokości: 49.068.044,03 zł;
− wydatki majątkowe w wysokości: 5.046.266,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Określa się zadania inwestycyjne w 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 3. Ustala się odpowiednio planowane:
1) dochody na zadania zlecone w wysokości: 11.222.196,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7;
2) wydatki na zadania zlecone w wysokości: 11.222.196,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 985.912,61 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych
środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dania 27 sierpnia 2009 o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).
§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.017.998,45 zł i łączną kwotę planowanych
rozchodów 2.032.085,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 1.180.069,70 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1.209.000,00 zł, zgodnie z
załącznikiem Nr 5.
§ 7. Określa się plan przychodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek
budżetowych:
1) przychody: 9.500,00 zł;
2) wydatki: 9.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 8. Ustala się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 36.000,00 zł oraz wydatki w
kwocie: 36.000,00 zł na zadania związane z ochroną środowiska.
§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych
papierów wartościowych w kwocie 4.940.000,00 zł, w tym na:
− pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie
3.500.000,00 zł;
− spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w
kwocie 1.440.000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie
występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.500.000,00 zł;
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między
paragrafami, zadaniami i rozdziałami w ramach działu, w tym w zakresie wydatków na
uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zadania inwestycyjne;
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień
planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, a
także zmian w planie finansowym wydzielonych rachunków dochodów jednostek
budżetowych;
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
§ 11. 1. Ustala się dochody w kwocie 357.955,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 331.955,00 zł na realizację zadań określonych w
gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 26.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości: 60.000,00 zł,
2) celową w wysokości: 180.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

− zarządzanie kryzysowe w kwocie: 135.000,00 zł;
− realizację przedsięwzięć wybranych w wyniku konsultacji z mieszkańcami Miasta
Golubia-Dobrzynia w kwocie: 45.000,00 zł.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i
podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta.
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz.
1693.

