Projekt

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 2018 r.
poz. 994 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 ze zm.2) 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., Nr LIV/310/2018 z 11 kwietnia 2018 r., Nr LVII/315/2018 z 19 maja 2018 r., Nr
LVIII/317/2018 z 29 maja 2018 r., Nr LIX/320/2018 z 9 czerwca 2018 r., Nr LX/322/2018 z 25 czerwca 2018
r., Nr LXI/341/2018 z 31 lipca 2018 r., Nr LXII/347/2018 z 31 sierpnia 2018 r., Nr LXIII/348/2018 z 17
września 2018 r. i Nr LXV/350/2018 z 9 października 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., Nr 43/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r., Nr 57/2018 z dnia 21 maja 2018 r., Nr 65/2018 z
dnia 30 maja 2018 r., Nr 67/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r., Nr 69/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r., Nr
74/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r., Nr 78/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r., Nr 81/2018 z dnia 18 lipca 2018 r.,
Nr 82/2018 z dnia 23 lipca 2018 r., Nr 86/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r., Nr 90/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r.,
Nr 94/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r., Nr 103/2018 z dnia 18 września 2018 r., Nr 104/2018 z dnia 27
września 2018 r., Nr 106/2018 z dnia 11 października 2018 r., Nr 107/2018 z dnia 18 października 2018 r., Nr
109/2018 z dnia 29 października 2018 r., Nr 110/2018 z dnia 5 listopada 2018 r., Nr 121/2018 z dnia 21
listopada 2018 r., Nr 126/2018 z dnia 26 listopada 2018 r., Nr 130/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. i Nr
133/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 55.091.436,11 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie: 50.824.893,72 zł;
- dochody majątkowe w kwocie: 4.266.542,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1."
2) § 2 ust. 1. otrzymuje brzmienie:
"1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 59.212.667,68 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości: 52.121.287,85 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości: 7.091.379,83 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) § 8 otrzymuje brzmienie:
"Ustala się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 47.000,00 zł oraz wydatki w kwocie:
47.000,00 zł na zadania związane z ochroną środowiska.”.
§ 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 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. 1669, poz.
1693.

Uzasadnienie do Uchwały Nr …/…/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia … … 2018 r.
Plan dochodów (zał. nr 1) oraz plan wydatków (zał. 2) zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł, w związku z:
I. Załącznik Nr 1 - plan dochodów
W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:
•
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019, uwzględnia się dodatkowe
wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska, w związku z wyższym niż uprzednio
planowano poziomem realizacji tego rodzaju dochodów.
II. Załącznik Nr 2 - plan wydatków
W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:
•
w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095, zmniejsza się planowane wydatki na zakupy
inwestycyjne w zakresie wykupów gruntów o kwotę 11.869,52 zł (w związku z oczekiwanymi mniejszymi
wydatkami w roku bieżącym);
•
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001, uwzględnia się dodatkowy
zakup inwestycyjny pn. „Przejęcie części sieci wod-kan na ul. Słuchajskiej” w wysokości 11.869,52 zł, w
związku z koniecznością przejęcia wybudowanej sieci wod-kan na ul. Słuchajskiej (wskazane środki
zabezpiecza się w związku ze zmniejszeniem planowanych wydatków wykupy gruntów), rozdz. 90003,
wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku biurowowarsztatowym przy ul. Szosa Rypińska” planując na jego realizację kwotę 4.000,00 zł, rozdz. 90015,
zmniejsza się planowane wydatki dotyczące napraw / konserwacji oświetlenia w związku z oczekiwanymi
oszczędnościami dotyczącymi tego rodzaju wydatków oraz koniecznością wprowadzenia nowego zadania
inwestycyjnego pn. „Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku biurowo-warsztatowym przy ul. Szosa
Rypińska”, rozdz. 90019, zwiększa się planowane wydatki w związku z uwzględnieniem dodatkowych,
wyższych niż uprzednio planowano, wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
III. Załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne
W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:
•
w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095, zmniejsza się planowane wydatki na zakupy
inwestycyjne w zakresie wykupów gruntów o kwotę 11.869,52 zł (w związku z oczekiwanymi mniejszymi
wydatkami w roku bieżącym);
•
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001, uwzględnia się dodatkowy
zakup inwestycyjny pn. „Przejęcie części sieci wod-kan na ul. Słuchajskiej” w wysokości 11.869,52 zł, w
związku z koniecznością przejęcia wybudowanej sieci wod-kan na ul. Słuchajskiej (w związku z
oszczędnościami dotyczącymi zadania pn. „Przebudowa ulic Pięknej i Polnej wraz z rozbudową sieci
deszczowej”), rozdz. 90003, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie instalacji
elektrycznej w budynku biurowo-warsztatowym przy ul. Szosa Rypińska” planując na jego realizację kwotę
4.000,00 zł (środki na ten cel zabezpiecza się w związku ze zmniejszeniem planowanych wydatków na
naprawy / konserwacje oświetlenia).
IV. Załącznik Nr 6 – plan przychodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek
budżetowych
W związku ze zwiększoną liczba wynajmu pomieszczeń oraz otrzymaną darowizną, dokonuje się zwiększenia
dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów w Zespole Szkół Miejskich o kwotę 16.103,00 zł.

