Uchwala Nr …/…/2019
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia … … 2019 r.
zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr III/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w
sprawie budżetu na 2019 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 III/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w
sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok, zmienionej zarządzeniem Burmistrza Miasta GolubiaDobrzynia Nr 3/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 ust. 1. otrzymuje brzmienie:
"1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 54.114.310,29 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości: 49.034.526,03 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości: 5.079.784,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2."
2) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Określa się zadania inwestycyjne w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

-----1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz.
2500.
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz.
1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500.

Uzasadnienie
Dokonuje się następujących zmian:
I. Załącznik Nr 2 - plan wydatków
W planie wydatków:
•
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003, uwzględnia się
dodatkowy zakup inwestycyjny pn. „Zakup piaskarko-posypywarki wraz z osprzętem”, na który
zabezpiecza się środki w wysokości 33.518,00 zł, w związku z planowaną realizacji zadań w zakresie
posypywania terenów miejskich stosowną mieszanką piaskową w okresie zimowym; rozdz. 90015,
zmniejsza się planowane środki na zakup usług remontowych (konserwacyjnych) dotyczących
oświetlenia ulic, placów i dróg oraz zakup energii elektrycznej dotyczących tego oświetlenia, w
związku z planowanym zakupem piaskarko-posypywarki.
II. Załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne
W planie wydatków inwestycyjnych:
•
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003, uwzględnia się
dodatkowy zakup inwestycyjny pn. „Zakup piaskarko-posypywarki wraz z osprzętem”, na który
zabezpiecza się środki w wysokości 33.518,00 zł, w związku z planowaną realizacji zadań w zakresie
posypywania terenów miejskich stosowną mieszanką piaskową w okresie zimowym.

