
Projekt 

Uchwala Nr …/…/2022 

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia 

z dnia … ............. 2022 r. 

 

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LI/269/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w 

sprawie budżetu na 2022 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 ze zm.1) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LI/269/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie 

budżetu na 2022 rok, zmienionej zarządzeniem Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Nr 4/2022 z dnia 

13 stycznia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 66.969.666,56 zł, z tego: 

- wydatki bieżące w wysokości: 54.353.889,57 zł; 

- wydatki majątkowe w wysokości: 12.615.776,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2." 

2) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Określa się zadania inwestycyjne w 2022 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: 1.460.146,00 zł; 

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1.679.466,00 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 2021 r., poz. 1535, poz. 1773, poz. 1236, poz. 

1535, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, poz. 2054 



 

Uzasadnienie 

 

W ramach zaplanowanych dochodów i wydatków dokonuje się następujących zmian: 

I. Załącznik Nr 2 - plan wydatków 

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian: 

• w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013, zwiększa się w 2022 r. o kwotę 35.000,00 zł 

wydatki na realizację zadania pn. „Budowa Obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia”, w związku z 

wyższym kosztem realizacji tego zadania oraz związaną z tym większą partycypacją w kosztach realizacji 

tego zadania Gminy Miasta Golub-Dobrzyń (w formie dotacji celowej); 

• w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, zmniejsza się o kwotę 35.000,00 zł planowane 

wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa kotłowni z budową instalacji gazowej dla Szkoły 

Podstawowej nr 1”. 

 

II. Załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne 

W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian: 

• w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013, zwiększa się w 2022 r. o kwotę 35.000,00 zł 

wydatki na realizację zadania pn. „Budowa Obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia”, w związku z 

wyższym kosztem realizacji tego zadania oraz związaną z tym większą partycypacją w kosztach realizacji 

tego zadania Gminy Miasta Golub-Dobrzyń (w formie dotacji celowej); 

• w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, zmniejsza się o kwotę 35.000,00 zł planowane 

wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa kotłowni z budową instalacji gazowej dla Szkoły 

Podstawowej nr 1”. 

 

III. Załącznik Nr 5 – dotacje udzielane z budżetu miasta 

W planie dotacji dokonuje się następujących zmian: 

• w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013, zwiększa się w 2022 r. o kwotę 35.000,00 zł 

wydatki na realizację zadania pn. „Budowa Obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia”, w związku z 

wyższym kosztem realizacji tego zadania oraz związaną z tym większą partycypacją w kosztach realizacji 

tego zadania Gminy Miasta Golub-Dobrzyń (w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-

Pomorskiego). 

 

 

 


