Projekt
Uchwala Nr …/…/2021
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia … ............. 2021 r.
zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXXVI/173/2020 z dnia 22 grudnia 2020
roku w sprawie budżetu na 2021 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 XXXVI/173/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku w
sprawie budżetu na 2021 rok, zmienionej zarządzeniami Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Nr
4/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. i Nr 7/2021 z dnia 4 lutego 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 60.669.686,91 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie: 57.934.973,42 zł;
- dochody majątkowe w kwocie: 2.734.713,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1."
2) § 2 ust. 1. otrzymuje brzmienie:
"1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 62.232.207,36 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości: 58.365.271,98 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości: 3.866.935,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2."
3) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Określa się zadania inwestycyjne w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”
4) § 11 otrzymuje brzmienie:
"1. Ustala się dochody w kwocie 370.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz wydatki w kwocie 371.692,25 zł na realizację zadań określonych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 23.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii.”.
§ 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.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, uwzględnia się planowane wpłat za
utrzymanie budynku przy ulicy Plac 1000-lecia 25 w Golubiu-Dobrzyniu, które będą dokonywane przez
współwłaścicielki tego budynku, w związku z tym, iż zarządzanie tym budynkiem powierzone zostało
Urzędowi Miasta Golubia-Dobrzynia (wpłaty dotyczą w szczególności udziału tych współwłaścicieli w
kosztach ogrzewania, wody, energii elektrycznej, opłat za nieczystości, opłat za gospodarowanie
odpadami oraz innych związanych z zarządzaniem tym budynkiem) – szacowane na kwotę 106.391,00
zł;
•
w dz.: 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154, uwzględnia się dofinansowanie w kwocie 24.692,25
zł, z środków PFRON dla zadania pn. „Likwidacja barier wszystkie dzieci nasze są”.
II. Załącznik Nr 2 - plan wydatków
W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:
•
w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016, zwiększa się planowane wydatki o kwotę
15.000,00 zł, na zakup materiałów związanych z utrzymaniem dróg miejskich – powyższe jest istotne
ze względu na dość istotnie postępujące wydatki na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania dróg
miejskich w okresie zimowym;
•
w dz.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, zwiększa się planowane wydatki na
utrzymanie budynku przy ulicy Plac 1000-lecia 25 w Golubiu-Dobrzyniu, w części dotyczącej
współwłaścicieli tego budynku, łącznie o kwotę 106.391,00 zł, zgodnie z planowanymi z tego tytułu
wpłatami tych współwłaścicieli, które uwzględnia się w części dotyczącej planowanych dochodów;
•
w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85153 i 85154, dokonuje się przesunięcia zaplanowanych
wydatków z rozdz. 85153 do rozdz. 85154 w kwocie 5.000,00 zł oraz w ramach rozdz. 85154, zmniejsza
się zaplanowane wydatki w par. 4170, 4210, 4220, 4300 i uwzględnia się zadanie inwestycyjne pn.
„Likwidacja barier wszystkie dzieci nasze są”, w ramach którego uwzględnia się również
dofinansowanie z środków PFRON w kwocie 24.692,25 zł;
•
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015, zmniejsza się o kwotę
15.000,00 zł zaplanowane wydatki na oświetlenie miejskie, w związku z koniecznością zabezpieczenia
większych środków na zakup materiałów związanych z utrzymaniem dróg miejskich – powyższe jest
istotne ze względu na dość istotnie postępujące wydatki na zakup materiałów niezbędnych do
utrzymania dróg miejskich w okresie zimowym.
III. Załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne
W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:
•
w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154, uwzględnia się zadanie inwestycyjne pn.
„Likwidacja barier wszystkie dzieci nasze są”, które objęte zostało dofinansowaniem z środków PFRON
w kwocie 24.692,25 zł.

