
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 

2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079) 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 uchwałą Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LII/275/2022 z 20 stycznia 

2022 r., Nr LIII/283/2022 z dnia 22 lutego 2022 r., Nr LIV/288/2022 z dnia 29 marca 2022 r., Nr 

LV/294/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. i Nr LVI/296/2022 z dnia 24 maja 2022 r. oraz zarządzeniem 

Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Nr 4/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r., Nr 5/2022 z dnia 26 stycznia 

2022 r., Nr 18/2022 z dnia 24 lutego 2022 r., Nr 19/2022 z dnia 1 marca 2022 r., Nr 22/2022 z dnia 15 

marca 2022 r., Nr 23/2022 z dnia 18 marca 2022 r., Nr 31/2022 z dnia 30 marca 2022 r., Nr 34/2022 z 

dnia 7 kwietnia 2022 r., Nr 39/2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r., Nr 42/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r., Nr 

48/2022 z dnia 13 maja 2022 r., Nr 58/2022 z dnia 30 maja 2022 r., Nr 67/2022 z dnia 7 czerwca 2022 r. i 

Nr 70/2022 z dnia 15 czerwca 2022 r., wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 63.928.625,98 zł, z tego: 

- dochody bieżące w kwocie: 55.799.060,69 zł; 

- dochody majątkowe w kwocie: 8.129.565,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1." 

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 73.260.028,69 zł, z tego: 

- wydatki bieżące w wysokości: 60.996.795,74 zł; 

- wydatki majątkowe w wysokości: 12.263.232,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2." 

3) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Określa się zadania inwestycyjne w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.” 

 

§ 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, Dz.U. z 2022 r., poz. 583, poz. 655, poz. 1079. 



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.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75022, uwzględnia się darowiznę na wyposażenie 

biura Rady Miasta Golubia-Dobrzynia w wysokości 10.000,00 zł; 

• w dz.: 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801, zwiększa się część oświatową  subwencji ogólnej o 

kwotę 295.457,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.g z dnia 24.05.2022 r. 

(w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela); 

• w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195, uwzględnia się dodatkowe dochody z tytułu 

udziału dzieci w wycieczce realizowanej w ramach projektu „Poznaj Polskę”, stanowiące wkład własny w 

wysokości 13.425,00 zł; 

• w dz.: 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85205, uwzględnia się planowaną dotację w wysokości 

63.460,00 zł na realizację Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w 

Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”; 

• w dz.: 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92604, uwzględnia się darowizny na kulturę fizyczną w 

łącznej wysokości 11.500,00 zł. 

 

II. Załącznik Nr 2 - plan wydatków 

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian: 

• w dz.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75022, uwzględnia się planowane wydatki w ramach 

darowizny na wyposażenie biura Rady Miasta Golubia-Dobrzynia w łącznej wysokości 10.000,00 zł; 

• w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, 80103, 80104, 80107 i 80132, zwiększa się 

planowane wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wraz z wydatkami pochodnymi, w związku ze 

zwiększeniem części oświatowej  subwencji ogólnej łącznie o kwotę 295.457,00 zł, rozdz. 80195, 

zwiększa się zaplanowane wydatki na zakup usług związanych z organizacją wycieczki w ramach 

projektu „Poznaj Polskę” (w związku z zaplanowanymi wpłatami wkładu własnego dotyczącego tego 

projektu); 

• w dz.: 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85205, uwzględnia się planowane wydatki w ramach dotacji 

w łącznej wysokości 79.336,00 zł na realizację Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu 

Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” (zadanie przewidziane do 

realizacji przez MOPS), rozdz. 85219, przesuwa się zaplanowane wydatki pomiędzy paragrafami 4610 i 

4710, w związku z zadaniami realizowanymi przez MOPS; 

• w dz.: 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92604, uwzględnia się planowane wydatki w związku z 

darowiznami na kulturę fizyczną w łącznej wysokości 11.500,00 zł, w ramach zadań realizowanych w tym 

zakresie przez OSiR. 

 

III. Załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne 

W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian: 



• w dz.: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109, dokonuje się korekty 

paragrafu zaplanowanego wydatku w ramach zadania pn. „Budowa instalacji gazowej dla budynku Domu 

Kultury”, zmieniając paragraf na właściwy dla przedmiotowego zadania oraz zachowując jego zgodność z 

pozostałymi częściami budżetu (zał. 2 i 5). 

 


