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 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 2019 r. poz. 869 ze zm.2) 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., Nr XXXI/148/2020 z 6 sierpnia 2020 r., Nr XXXII/149/2020 z 29 września 2020 r., Nr XXXIII/154/2020 z 8
października 2020 r. i Nr XXXIV/156/2020 z 5 listopada 2020 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta GolubiaDobrzynia 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., Nr 90/2020 z dnia 15 września 2020 r., Nr 99/2020 z dnia 30 września
2020 r., Nr 102/2020 z dnia 12 października 2020 r., Nr 105/2020 z dnia 27 października 2020 r. i Nr 113/2020 z
dnia 17 listopada 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 ust. 1. otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości
68.516.994,61 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości: 61.238.969,89 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości: 7.278.024,72 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.”
3) § 6 otrzymuje brzmienie: "Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 1.264.086,46 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1.537.668,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr
5.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia.
§ 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 2020 r., poz. 1378.
2 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 wydatków dokonuje się następujących zmian:
I. Załącznik Nr 2 - plan wydatków
W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:
•
w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016, zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł planowane
wydatki na wynagrodzenia dla osób realizujących zadania z zakresu utrzymania dróg miejskich (w
związku ze wskazaniami, iż osoby te realizują dodatkowe zadania, ze strony osób nadzorujących pracę
tych pracowników wystąpiły zalecenia wypłaty większych niż planowano pierwotnie kwot premii
składających się na wynagrodzenia tych pracowników);
•
w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005, zwiększa się o kwotę 19.000,00 zł
planowane wydatki na koszty postępowań sądowych związanych z egzekucją należności Gminy Miasto
Golub-Dobrzyń dotyczących gospodarki mieszkaniowej (kwota wynika z szacunków radcy prawnego
zajmującego się tego rodzaju zadaniami);
•
w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł
planowane wydatki na wynagrodzenia pracowników administracyjnych Urzędu Miasta GolubiaDobrzynia w związku z koniecznością zwiększenia planowanych środków na wynagrodzenia dla osób
realizujących zadania z zakresu utrzymania dróg miejskich;
•
w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, 80132 i 80148, pomiędzy paragrafami 3020,
4210, 4260, 4270, 4300, 4410, 4520 i 6050 w związku z powstałymi oszczędnościami i uwzględnieniem
dodatkowych zadań inwestycyjnych pn. "Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego w Zespole Szkół
Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu" (planowany koszt zadania wynosi 100.000,00 zł) i "Zakup pieca
konwekcyjno-parowego do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu"
(planowany koszt zadania wynosi 20.500,00 zł) w ramach zadań realizowanych przez Zespół Szkół
Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu, rozdz. 80104, zmniejsza się o 90.100,00 zł planowaną dotację
podmiotową dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego "Bajkowa Kraina" w związku z mniejszą
liczbą dzieci uczęszczającą do tej placówki niepublicznej, rozdz. 80195, zwiększa się planowaną dotację
celową dla Gminy Golub-Dobrzyń i Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego odpowiednio o 900,00 zł i
1.200,00 zł na współfinansowanie utrzymania osoby oddelegowanej do pracy w biurze ZNP, zgodnie z
przepisami w zakresie związków zawodowych;
•
w dz.: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095, zwiększa się planowane
wydatki o kwotę 34.000,00 zł na realizację zadania pn. "Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie
terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego", w związku z koniecznością
wykonania robót dodatkowych, niezbędnych do właściwej realizacji całego zadania;
•
w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109, ustanawia się w kwocie
35.000,00 zł dotację celową dla Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu - dotacja celowa na wymianę
podłogi w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu.
II. Załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne
W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:
•
w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, w związku z powstałymi oszczędnościami
uwzględnia się dodatkowe zadanie inwestycyjne pn. "Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego w Zespole
Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu" (planowany koszt zadania wynosi 100.000,00 zł), rozdz.
80148, w związku z powstałymi oszczędnościami uwzględnia się dodatkowe zadanie inwestycyjne pn.
"Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Miejskich w GolubiuDobrzyniu" (planowany koszt zadania wynosi 20.500,00 zł) - zadania zgłoszono jako niezbędne do
funkcjonowania Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu;

•
w dz.: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095, zwiększa się planowane
wydatki o kwotę 34.000,00 zł na realizację zadania pn. "Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie
terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego", w związku z koniecznością
wykonania robót dodatkowych, niezbędnych do właściwej realizacji całego zadania.
III. Załącznik Nr 5 – dotacje udzielane z budżetu miasta
W planie dotacji dokonuje się następujących zmian:
•
w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104, zmniejsza się o 90.100,00 zł planowaną
dotację podmiotową dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego "Bajkowa Kraina" w związku z
mniejszą liczbą dzieci uczęszczającą do tej placówki niepublicznej, rozdz. 80195, zwiększa się
planowaną dotację celową dla Gminy Golub-Dobrzyń i Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego odpowiednio
o 900,00 zł i 1.200,00 zł na współfinansowanie utrzymania osoby oddelegowanej do pracy w biurze
ZNP, zgodnie z przepisami w zakresie związków zawodowych;
•
w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109, ustanawia się w kwocie
35.000,00 zł dotację celową dla Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu - dotacja celowa na wymianę
podłogi w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu.
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