
Projekt 

Uchwala Nr …/…/2023 

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia 

z dnia … ............. 2023 r. 

 

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LXVI/341/2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku w 

sprawie budżetu na 2023 rok  

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 

2023 r. poz. 40) 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, poz. 2414) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 584, poz. 830, poz. 

930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1733, poz. 1561, poz. 1692), uchwala się, co 

następuje: 

 

§ 1. W uchwale Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LXVI/341/2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku w 

sprawie budżetu na 2023 rok, zmienionej zarządzeniem Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Nr 3/2023 

z dnia 3 stycznia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany  

 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 72.036.482,16 zł, z tego: 

- dochody bieżące w kwocie: 54.240.690,34 zł; 

- dochody majątkowe w kwocie: 17.795.791,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1." 

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 87.505.499,36 zł, z tego: 

- wydatki bieżące w wysokości: 64.007.064,65 zł; 

- wydatki majątkowe w wysokości: 23.498.434,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2." 

3) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Określa się zadania inwestycyjne w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.” 

5) § 10 otrzymuje brzmienie: „1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do: 

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w 

ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.500.000,00 zł;  

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między 

paragrafami, zadaniami i rozdziałami w ramach działu, w tym w zakresie wydatków na uposażenia i 

wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zadania inwestycyjne;  

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień 

planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, a także zmian 

w planie finansowym wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych;  

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. 

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 

na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Miasta do: 



1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym 

dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej; 

2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych; 

3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z 

wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie 

pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.” 

 

 

§ 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.: 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71035, uwzględnia się planowane (szacowane) dochody 

w wysokości 65.277,00 zł z tytułu usług dotyczących cmentarza miejskiego, którym od  2023 r. zarządzać 

będzie bezpośrednio Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia; 

• w dz.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, uwzględnia się otrzymane dofinansowanie w 

części odnoszącej się do wydatków planowanych do poniesienia w 2023 r. dla zadania pn. „Cyfrowa 

Gmina” w wysokości 340.254,69 zł; 

• w dz.: 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618, uwzględnia 

się dodatkowe dochody w wysokości 25.245,00 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego związanego z 

targowiskiem miejskim (powyższe dochody wiążą się dodatkowymi wydatkami dotyczącymi opłat za 

zajęcie pasa drogowego pod przedmiotowe targowisko); 

• w dz.: 853, rozdz. 85395, uwzględnia się planowane środki w łącznej wysokości 73.950,00 zł na 

wypłatę przez gminę świadczeń pieniężnych – pomoc przyznawana w związku z wejściem w życie 

ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz wypłatę dodatku na inne źródła ciepła dla 

gospodarstw domowych. 

 

II. Załącznik Nr 2 - plan wydatków 

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian: 

• w dz.: 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71035, uwzględnia się planowane (szacowane) wydatki 

w łącznej wysokości 65.277,00 zł na utrzymanie cmentarza miejskiego (zakup materiałów, opłaty za 

wodę, usługi napraw, inne usługi związane z funkcjonowaniem cmentarza oraz opłaty za odpady), którym 

od  2023 r. zarządzać będzie bezpośrednio Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia; 

• w dz.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, uwzględnia się wydatki planowane do 

poniesienia w 2023 r. na realizację zadania pn. „Cyfrowa Gmina” w wysokości 340.254,69 zł (w związku 

z otrzymanym dofinansowaniem); 

• w dz.: 853, rozdz. 85395, uwzględnia się planowane wydatki w łącznej wysokości 73.950,00 zł na 

wypłatę przez gminę świadczeń pieniężnych – pomoc przyznawana w związku z wejściem w życie 

ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz wypłatę dodatku na inne źródła ciepła dla 

gospodarstw domowych; 

• w dz.: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015, zwiększa się o kwotę 

25.245,00 zł planowane wydatki na oświetlenie uliczne (w związku z wcześniejszym zmniejszeniem 

planu tego rodzaju wydatków i przeznaczeniem tego rodzaju środków na wydatki związane z opłatami za 

zajęcie pasa drogowego dotyczącego targowiska miejskiego). 

 

III. Załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne 

W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian: 



• w dz.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, uwzględnia się wydatki planowane do 

poniesienia w 2023 r. na realizację zadania pn. „Cyfrowa Gmina” w wysokości 340.254,69 zł (w związku 

z otrzymanym dofinansowaniem). 

 

Ponadto w ramach przedmiotowej zmiany budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na podstawie art. 111 

ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583, ze zm.), uwzględnia się upoważnienie dla 

Burmistrza Miasta do: 

1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym 

dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej; 

2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych; 

3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z 

wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie 

pogorszy wyniku budżetu tej jednostki. 

Powyższe pozwoli na dużo szybsze uwzględnianie w budżecie kolejnych środków otrzymywanych w 

związku z w/w zakresem co umożliwia sprawniejsze ponoszenie koniecznych wydatków z tym 

związanych. 

 

 


