Uchwala Nr …/…/2020
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia … … 2020 r.
zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w
sprawie budżetu na 2020 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 713) 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 ze zm.1) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w
sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok, zmienionej uchwałą Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr
XXII/106/2020 z 28 stycznia 2020 r., Nr XXIII/123/2020 z 25 lutego 2020 r., Nr XXV/124/2020 z 7
kwietnia 2020 r., Nr XXVII/131/2020 z 26 maja 2020 r., Nr XXVIII/134/2020 z 29 czerwca 2020 r.,
Nr XXX/145/2020 z 30 lipca 2020 r. i Nr XXXI/148/2020 z 6 sierpnia 2020 r. oraz zarządzeniem
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Nr 1/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r., Nr 4/2020 z dnia 29
stycznia 2020 r., Nr 10/2020 z dnia 19 lutego 2020 r., Nr 13/2020 z dnia 6 marca 2020 r., Nr 18/2020
z dnia 12 marca 2020 r., Nr 21/2020 z dnia 24 marca 2020 r., Nr 27/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r., Nr
29/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r., Nr 32/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r., Nr 33/2020 z dnia 27
kwietnia 2020 r., Nr 38/2020 z dnia 14 maja 2020 r., Nr 41/2020 z dnia 28 maja 2020 r., Nr 53/2020 z
dnia 22 czerwca 2020 r., Nr 56/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r., Nr 59/2020 z dnia 6 lipca 2020 r., Nr
61/2020 z dnia 10 lipca 2020 r., Nr 64/2020 z dnia 17 lipca 2020 r., Nr 68/2020 z dnia 27 lipca 2020
r., Nr 74/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r., Nr 76/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r., Nr 81/2020 z dnia 28
sierpnia 2020 r., Nr 86/2020 z dnia 2 września 2020 r. i Nr 90/2020 z dnia 15 września 2020 r.
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 ust. 1. otrzymuje brzmienie:
"1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 66.457.863,36 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości: 59.234.979,15 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości: 7.222.884,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2."
2) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Określa się zadania inwestycyjne w 2020 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..
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r., poz. 1649, poz. 1622, poz. 2020,
Dz.U. z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175.

Uzasadnienie
W ramach zaplanowanych dochodów i wydatków dokonuje się następujących zmian:
I. Załącznik Nr 2 - plan wydatków
W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:
•
w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005, zmniejsza się planowane wydatki na
zakup materiałów oraz zakup usług remontowych w zakresie gospodarki nieruchomościami w
związku z uwzględnieniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup czterech pieców gazowych
dwufunkcyjnych do czterech lokali komunalnych znajdujących się w budynku przy ulicy Piłsudskiego
w Golubiu-Dobrzyniu” z planowanymi wydatkami na to zadanie w wysokości 22.140,00 zł;
•
w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80148, zmniejsza się planowane wydatki na zakup
usług remontowych dotyczących stołówki szkolonej w Szkole Podstawowej Nr 1 w wysokości
17.000,00 zł i przeznacza się je w wysokości 4.000,00 na zwiększenie planowanych wydatków na
zakup materiałów oraz w wysokości 13.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kuchni
gastronomicznej do stołówki szkolnej” dotyczących stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1;
•
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003, zmniejsza się
planowane wydatki na zakup usług w zakresie oczyszczania miasta w związku z uwzględnieniem
nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie sanitariatu w budynku przy ul. Szosa Rypińska 19B”
z planowanymi wydatkami na to zadanie w wysokości 20.000,00 zł.
II. Załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne
W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:
•
w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005, uwzględnia się nowe zadanie
inwestycyjne pn. „Zakup czterech pieców gazowych dwufunkcyjnych do czterech lokali komunalnych
znajdujących się w budynku przy ulicy Piłsudskiego w Golubiu-Dobrzyniu” z planowanymi
wydatkami na to zadanie w wysokości 22.140,00 zł;
•
w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80148, uwzględnia się nowe zadanie inwestycyjne
pn. „Zakup kuchni gastronomicznej do stołówki szkolnej” z planowanymi wydatkami na to zadanie w
wysokości 13.000,00 zł, dotyczące stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1;
•
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003, uwzględnia się
nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie sanitariatu w budynku przy ul. Szosa Rypińska 19B” z
planowanymi wydatkami na to zadanie w wysokości 20.000,00 zł.

