
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 2021 

r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) 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 uchwałami Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr 

XXXVIII/190/2021 z 16 lutego 2021 r., Nr XL/199/2021 z 30 marca 2021 r., Nr XLIII/215/2021 z 16 

czerwca 2021 r., Nr XLIV/229/2021 z 14 lipca 2021 r., Nr XLV/238/2021 z 27 lipca 2021 r., Nr 

XLVI/246/2021 z 28 września 2021 r. i Nr XLVII/247/2021 z 26 października 2021 r. oraz zarządzeniami 

Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Nr 4/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r., Nr 7/2021 z dnia 4 lutego 2021 

r., Nr 14/2021 z dnia 24 lutego 2021 r., Nr 27/2021 z dnia 31 marca 2021 r., Nr 32/2021 z dnia 23 kwietnia 

2021 r., Nr 33/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r., Nr 35/2021 z dnia 17 maja 2021 r., Nr 45/2021 z dnia 2 

czerwca 2021 r., Nr 51/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r., Nr 54/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r., Nr 59/2021 

z dnia 5 lipca 2021 r., Nr 61/2021 z dnia 8 lipca 2021 r., Nr 64/2021 z dnia 28 lipca 2021 r., Nr 68/2021 z 

dnia 9 sierpnia 2021 r., Nr 70/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r., Nr 76/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r., Nr 

84/2021 z dnia 21 września 2021 r., Nr 86/2021 z dnia 29 września 2021 r., Nr 87/2021 z dnia 4 października 

2021 r., Nr 89/2021 z dnia 8 października 2021 r. i Nr 94/2021 z dnia 28 października 2021 r, wprowadza 

się następujące zmiany: 

 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 67.859.612,98 zł, z tego: 

- dochody bieżące w kwocie: 61.461.069,47 zł; 

- dochody majątkowe w kwocie: 6.398.543,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1." 

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 70.681.901,92 zł, z tego: 

- wydatki bieżące w wysokości: 61.928.485,74 zł; 

- wydatki majątkowe w wysokości: 8.753.416,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2." 

§ 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. 

  



Uzasadnienie 

 

W ramach zaplanowanych dochodów i wydatków dokonuje się następujących zmian: 

I. Załącznik Nr 1 - plan dochodów  

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian: 

• w dz.: 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75802, uwzględnia się środki rezerwy subwencji ogólnej, 

zgodnie z pismem Ministra Finansów z 09.11.2021, znak ST3.4751.7.2021, w wysokości 176.362,00 zł. 

 

II. Załącznik Nr 2 - plan wydatków 

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian: 

• w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016, zwiększa się o kwotę 7.400,00 zł planowane wydatki 

na zakup usług pozostałych z zakresu utrzymania dróg miejskich, w tym dotyczących wykonania koncepcji 

technicznej zabezpieczenia wybranych ulic miejskich;  

• w dz.: 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70004, zwiększa się o kwotę 22.000,00 zł planowane 

wydatki na zakup usług związanych z gospodarką mieszkaniową, w tym dotyczące m.in. pokrycia 

nieopłaconych przez najemców mediów w posiadanych lokalach w ramach istniejących wspólnot 

mieszkaniowych, rozdz. 70095, zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł planowane wydatki na odszkodowania za 

zajmowane mieszkania, których właścicielem są osoby prawne (w związku z koniecznością zapewnienia 

lokalu mieszkalnego); 

• w dz.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75022, zwiększa się o kwotę 57.000,00 zł planowane 

wydatki na wypłaty diet dla radnych Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, w związku z planowanymi zmianami 

prawnymi w zakresie zwiększenia ich wysokości, rozdz. 75023, zwiększa się łącznie o kwotę 68.962,00 zł 

planowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w szczególności w związku ze zmianą 

przepisów prawa w zakresie wynagrodzenia należnego dla Burmistrza Miasta; 

• w dz.: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003, zwiększa się o kwotę 

2.000,00 zł planowane wydatki na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań z zakresu 

oczyszczania miasta, w tym zakup paliwa do pojazdów wykorzystywanych do realizacji w/w zadań,  rozdz. 

90004, zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł planowane wydatki na zakup usług związanych z utrzymaniem 

zieleni miejskiej, w tym dokonania dodatkowych wycinek drzew (w szczególności takich, które zagrażają 

zachowaniu bezpieczeństwa). 

 


