Projekt
Uchwała nr ...
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia ...
w sprawie budżetu na 2021 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239,
258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
869 ze zm.1), Rada Miasta uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 60.537.246,24 zł, z tego:
− dochody bieżące w kwocie: 57.827.225,00 zł;
− dochody majątkowe w kwocie: 2.710.021,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 62.099.766,69 zł, z tego:
− wydatki bieżące w wysokości: 58.311.023,56 zł;
− wydatki majątkowe w wysokości: 3.788.743,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Określa się zadania inwestycyjne w 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 3. Ustala się odpowiednio planowane:
1) dochody na zadania zlecone w wysokości: 16.084.036,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7;
2) wydatki na zadania zlecone w wysokości: 16.084.036,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 1.562.520,45 zł zostanie sfinansowany przychodami z:
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w kwocie 1.075.281,16 zł;
- tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dania 27 sierpnia 2009 o
finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).”, w kwocie 487.239,29 zł.
§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.594.606,29 zł i łączną kwotę planowanych
rozchodów 2.032.085,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 1.285.676,20 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1.819.296,00 zł, zgodnie z
załącznikiem Nr 5.
§ 7. Określa się plan przychodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek
budżetowych:
1) przychody: 13.100,00 zł;
2) wydatki: 13.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 8. Ustala się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 36.000,00 zł oraz wydatki w
kwocie: 36.000,00 zł na zadania związane z ochroną środowiska.
§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych
papierów wartościowych w kwocie 6.607.367,00 zł, w tym na:

− pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie
3.500.000,00 zł;
− spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz
częściowe sfinansowanie deficytu budżetu w łącznej w kwocie 3.107.367,00 zł.
§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie
występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.500.000,00 zł;
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między
paragrafami, zadaniami i rozdziałami w ramach działu, w tym w zakresie wydatków na
uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zadania inwestycyjne;
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień
planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, a
także zmian w planie finansowym wydzielonych rachunków dochodów jednostek
budżetowych;
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
§ 11. 1. Ustala się dochody w kwocie 370.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 342.000,00 zł na realizację zadań określonych w
gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 28.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości
3.033.661,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi w
wysokości 3.033.661,00 zł.
§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości: 63.000,00 zł,
2) celową w wysokości: 165.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i
podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta.
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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.

