
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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, 

poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964), 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., Nr LVI/296/2022 z dnia 24 maja 2022 r., Nr LVII/301/2022 z 

dnia 28 czerwca 2022 r., Nr LVIII/308/2022 z dnia 26 lipca 2022 r., Nr LIX/315/2022 z dnia 30 sierpnia 

2022 r. i Nr LX/316/2022 z dnia 27 września 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., Nr 70/2022 z dnia 15 

czerwca 2022 r., Nr 77/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., Nr 80/2022 z dnia 8 lipca 2022 r., Nr 86/2022 z 

dnia 21 lipca 2022 r., Nr 92/2022 z dnia 29 lipca 2022 r., Nr 95/2022 z dnia 4 sierpnia 2022 r., Nr 

100/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 r., Nr 104/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r., Nr 109/2022 z dnia 2 

września 2022 r., Nr 110/2022 z dnia 13 września 2022 r., Nr 117/2022 z dnia 28 września 2022 r., Nr 

120/2022 z dnia 30 września 2022 r. i Nr 123/2022 z dnia 19 października 2022 r., wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 69.508.822,66 zł, z tego: 

- dochody bieżące w kwocie: 61.379.257,37 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 78.840.225,37 zł, z tego: 

- wydatki bieżące w wysokości: 66.626.992,42 zł; 

- wydatki majątkowe w wysokości: 12.213.232,95 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.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195, uwzględnia się zaplanowane dofinansowanie na 

realizację projektu pn. „Poznaj Polskę” w wysokości 45.000,00 zł oraz planowaną kwotę 11.250,00 zł, 

która stanowi wkład własny w powyższy projekt, wnoszony przez rodziców dzieci uczestniczących w tym 

projekcie. 

II. Załącznik Nr 2 - plan wydatków 

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian: 

• w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195, uwzględnia się zaplanowane wydatki na 

realizację projektu pn. „Poznaj Polskę” w wysokości 56.250,00 zł (w tym dofinansowanie z środków 

zewnętrznych – w ramach porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki, stanowi kwota 45.000,00 zł). 


