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
2019 r. poz. 506) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 uchwałą Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr
V/25/2019 z 10 stycznia 2019 r., Nr VI/27/2019 z 29 stycznia 2019 r., Nr VIII/39/2019 z 26 marca
2019 r., Nr X/51/2019 z 16 maja 2019 r. i Nr XI/53/2019 z 27 maja 2019 r. oraz zarządzeniem
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Nr 3/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r., Nr 4/2019 z dnia 14
stycznia 2019 r., Nr 9/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r., Nr 14/2019 z dnia 12 lutego 2019 r., Nr
23/2019 z dnia 1 marca 2019 r., Nr 26/2019 z dnia 6 marca 2019 r., Nr 30/2019 z dnia 20 marca 2019
r., Nr 35/2019 z dnia 28 marca 2019 r., Nr 44/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r., Nr 45/2019 z dnia 18
kwietnia 2019 r., Nr 50/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r., Nr 55/2019 z dnia 8 maja 2019 r., Nr 62/2019
z dnia 15 maja 2019 r., Nr 63/2019 z dnia 24 maja 2019 r., Nr 67/2019 z dnia 31 maja 2019 r., Nr
71/2019 z dnia 7 czerwca 2019 r. i Nr 73/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r., wprowadza się następujące
zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 55.534.987,11 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie: 50.281.718,18 zł;
- dochody majątkowe w kwocie: 5.253.268,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1."
2) § 2 ust. 1. otrzymuje brzmienie:
"1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 57.352.211,07 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości: 50.084.084,20 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości: 7.268.126,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2."
3) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Określa się zadania inwestycyjne w 2019 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: 1.718.656,90 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1.287.456,00 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.

Uzasadnienie
W ramach zaplanowanych dochodów i wydatków dokonuje się następujących zmian:
I. Załącznik Nr 1 - plan dochodów
W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:
•
w dziale 720 – Informatyka, rozdz. 72095, dokonuje się podziału uwzględnionego uprzednio
planowanego dofinansowania w wysokości 84.000,00 zł dla projektu pn. „E-aktywni mieszkańcy
Gminy Miasto Golub-Dobrzyń”, według wskazań instytucji udzielającej tego dofinansowania.
II. Załącznik Nr 2 - plan wydatków
W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:
•
w dziale 720 – Informatyka, rozdz. 72095, dokonuje się podziału uwzględnionych uprzednio
planowanych wydatków na realizację projektu pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Miasto GolubDobrzyń”, według wskazań instytucji udzielającej dofinansowania dla tego projektu;
•
w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702, zmniejsza się planowane wydatki na
obsługę istniejącego i planowanego zadłużenia w związku z oczekiwanych oszczędnościami w tym
zakresie;
•
w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818, zgodnie z zakończoną procedurą dotyczącą
przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w wyniku konsultacji z mieszkańcami Miasta GolubiaDobrzynia, do wykonania wybrany został projekt pn. „Renowacja Figury Matki Boskiej przy ulicy
Szosy Rypińskiej”, w związku z powyższym, Burmistrz Miasta przedkłada niniejszą uchwałę
uwzględniającą rozwiązanie rezerwy celowej przeznaczonej na realizację przedsięwzięć wybranych w
wyniku konsultacji z mieszkańcami Miasta Golubia-Dobrzynia w kwocie 45.000,00 zł – wskazaną
kwotę w całości zabezpiecza się na realizację projektu pn. „Renowacja Figury Matki Boskiej przy
ulicy Szosy Rypińskiej”;
•
w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116, zwiększa się o kwotę
8.100,00 zł dotację podmiotową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w związku z
planowanymi większymi wydatkami na wynagrodzenia pracowników tej instytucji (uzupełnienie
zatrudnienia o część etatu osoby sprzątającej), rozdz. 92195, zgodnie z zakończoną procedurą
dotyczącą przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w wyniku konsultacji z mieszkańcami Miasta
Golubia-Dobrzynia, do wykonania wybrany został projekt pn. „Renowacja Figury Matki Boskiej przy
ulicy Szosy Rypińskiej”, w związku z powyższym, w ramach uwzględnionej uprzednio rezerwy
celowej, planuje się wydatki związane z realizacją w/w projektu w łącznej kwocie do 45.000,00 zł.
III. Załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne
W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:
•
w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195, zgodnie z zakończoną
procedurą dotyczącą przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w wyniku konsultacji z
mieszkańcami Miasta Golubia-Dobrzynia, do wykonania wybrany został projekt pn. „Renowacja
Figury Matki Boskiej przy ulicy Szosy Rypińskiej”, w związku z powyższym, w ramach
uwzględnionej uprzednio rezerwy celowej, planuje się wydatki związane z realizacją w/w projektu w
łącznej kwocie do 45.000,00 zł.
IV. Załącznik Nr 5 – dotacje udzielane z budżetu miasta
W planie dotacji dokonuje się następujących zmian:

•
w dziale 720 – Informatyka, rozdz. 72095, dokonuje się podziału uwzględnionych uprzednio
planowanych wydatków na realizację projektu pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Miasto GolubDobrzyń” (dotacji na realizację projektu pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Miasto Golub-Dobrzyń”,
w części przewidzianej do realizacji przez partnera projektu - Fundację Wspierania Zrównoważonego
Rozwoju, w związku z założeniami tego projektu oraz planowanym do uzyskania na ten projekt
dofinansowaniem z środków Unii Europejskiej), według wskazań instytucji udzielającej
dofinansowania dla tego projektu;
•
w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116, zwiększa się o kwotę
8.100,00 zł dotację podmiotową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w związku z
planowanymi większymi wydatkami na wynagrodzenia pracowników tej instytucji (uzupełnienie
zatrudnienia o część etatu osoby sprzątającej).

