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, poz. 1378) 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., 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., Nr XXXIV/156/2020 z 5 listopada
2020 r. i Nr XXXV/163/2020 z 27 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., Nr 113/2020 z
dnia 17 listopada 2020 r., Nr 114/2020 z dnia 30 listopada 2020 r., Nr 118/2020 z dnia 3 grudnia 2020
r., Nr 123/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. i Nr 126/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. wprowadza się
następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 65.479.461,08 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie: 60.796.146,94 zł;
- dochody majątkowe w kwocie: 4.683.314,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1."
2) § 2 ust. 1. otrzymuje brzmienie:
"1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 70.221.461,34 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości: 62.925.436,62 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości: 7.296.024,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2."
3) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Określa się zadania inwestycyjne w 2020 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: 1.264.086,46 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1.457.618,00 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.
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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, wydatków i przychodów dokonuje się następujących zmian:
I. Załącznik Nr 1 - plan dochodów
W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:
•
w dz.: 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801, zwiększa się planowane dochody o kwotę
56.500,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, nr
ST5.4750.6.2020.g, zwiększającym część oświatową subwencji ogólnej na 2020 rok, z przeznaczeniem
na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w
prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub
innego sposobu realizacji tych zajęć;
•
w dz.: 855 – Rodzina, rozdz. 85504, zwiększa się planowane dochody o kwotę 3.400,00 zł, w
związku z uzyskanym dofinansowaniem z środków Funduszy Pracy, w ramach umowy o wsparcie
realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020”.
II. Załącznik Nr 2 - plan wydatków
W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:
•
w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01030, zwiększa się o kwotę 50,00 zł planowane
wydatki związane z wpłatami JST na rzecz izb rolniczych w związku z wpływami podatku rolnego;
•
w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014, uwzględnia się dodatkowy zakup inwestycyjny
pn. „Zakup równiarki”, planujące na to zadanie 16.000,00 zł;
•
w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70004, zwiększa się planowane wydatki o
kwotę 35.000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia większych środków na gospodarkę
mieszkaniową - m.in. opłaty za zarządzanie, zaliczka na zarządzanie nieruchomościami we
wspólnotach mieszkaniowych, zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych, rozdz.
70095, zwiększa się planowane wydatki o kwotę 35.000,00 zł, w związku z koniecznością
zabezpieczenia większych środków na gospodarkę mieszkaniową – opłaty za najem lokali,
odszkodowanie za lokale wykorzystywane w ramach gospodarki mieszkaniowej (lokale socjalne);
•
w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, zwiększa się planowane wydatki łącznie o
kwotę 56.500,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, nr
ST5.4750.6.2020.g, zwiększającym część oświatową subwencji ogólnej na 2020 rok, z przeznaczeniem
na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w
prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub
innego sposobu realizacji tych zajęć oraz dodatkowo dokonuje się przesunięcia zaplanowanych
wydatków pomiędzy paragrafami 4520 i 6060 w kwocie 2.000,00 zł, w związku z koniecznością
zabezpieczenia większych wydatków na realizację zadania pn. „Zakup pracowni multimedialnej do
chemii”, rozdz. 80104, zmniejsza się o kwotę 80.050,00 zł dotację podmiotową zaplanowaną dla
Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego "Bajkowa Kraina" w związku z oszczędnościami powstałymi
w tym zakresie;
•
w dz.: 855 – Rodzina, rozdz. 85504, zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3.400,00 zł, w
związku z uzyskanym dofinansowaniem z środków Funduszy Pracy, w ramach umowy o wsparcie
realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020”;
•
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015, zwiększa się o kwotę
20.000,00 zł wydatki związane z oświetleniem miejskim (opłaty za energię elektryczną w części
dotyczącej opłat za konserwację).

III. Załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne
W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:
•
w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014, uwzględnia się dodatkowy zakup inwestycyjny
pn. „Zakup równiarki”, planujące na to zadanie 16.000,00 zł;
•
w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, dokonuje się przesunięcia zaplanowanych
wydatków pomiędzy paragrafami 4520 i 6060 w kwocie 2.000,00 zł, w związku z koniecznością
zabezpieczenia większych wydatków na realizację zadania pn. „Zakup pracowni multimedialnej do
chemii”.
IV. 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 kwotę 80.050,00 zł dotację
podmiotową zaplanowaną dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego "Bajkowa Kraina" w związku
z oszczędnościami powstałymi w tym zakresie.

