
UCHWAŁA NR LV/294/2022 
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA 

z dnia 26 kwietnia 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) 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]) 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) 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. i Nr LIV/288/2022 z dnia 29 marca 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. i Nr 39/2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 
61.446.616,04 zł, z tego: 

- dochody bieżące w kwocie: 53.499.249,05 zł; 

- dochody majątkowe w kwocie: 7.947.366,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1." 

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 
66.222.101,40 zł, z tego: 

- wydatki bieżące w wysokości: 55.332.826,75 zł; 

- wydatki majątkowe w wysokości: 10.889.274,65 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.”; 

4) § 7 otrzymuje brzmienie: „Określa się plan przychodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów 
jednostek budżetowych: 

1) dochody: 22.668,00 zł; 

2) wydatki: 22.668,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”. 

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: 
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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. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Golubia-Dobrzynia 

 
 

mgr Łukasz Pietrzak 

 
 

[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. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/294/2022 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

750 Administracja publiczna 924 797,34 0,00 924 797,34

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 702 297,34 0,00 702 297,34

2057

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich, realizowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego

372 360,00 -372 360,00 0,00

6207

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

0,00 372 360,00 372 360,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 61 960,00 61 960,00

75421 Zarządzanie kryzysowe 0,00 38 600,00 38 600,00

0960
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w
postaci pieniężnej

0,00 38 600,00 38 600,00

75495 Pozostała działalność 0,00 23 360,00 23 360,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 23 360,00 23 360,00

801 Oświata i wychowanie 1 775 822,00 160 435,67 1 936 257,67

80101 Szkoły podstawowe 122 493,00 112 065,67 234 558,67

6207

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

0,00 112 065,67 112 065,67

80195 Pozostała działalność 0,00 48 370,00 48 370,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 9 680,00 9 680,00

2020
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez gminę na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej

0,00 38 690,00 38 690,00

852 Pomoc społeczna 2 177 694,05 155 771,00 2 333 465,05

85219 Ośrodki pomocy społecznej 236 863,00 259,00 237 122,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 259,00 259,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 226 100,00 1 512,00 227 612,00
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2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-
gminnych,związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł

0,00 1 512,00 1 512,00

85295 Pozostała działalność 290 572,50 154 000,00 444 572,50

2180
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na
finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

0,00 154 000,00 154 000,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 35 162,50 13 464,00 48 626,50

85395 Pozostała działalność 35 162,50 13 464,00 48 626,50

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-
gminnych,związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł

0,00 13 464,00 13 464,00

Razem: 61 054 985,37 391 630,67 61 446 616,04

BeSTia Strona 2 z 2

Id: 9271497C-91FB-4AE4-902B-07F0B4335AC1. Podpisany Strona 2



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/294/2022 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 123 632,00 61 960,00 185 592,00

75421 Zarządzanie kryzysowe 80 000,00 38 600,00 118 600,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 000,00 18 600,00 83 600,00

4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 20 000,00 35 000,00

75495 Pozostała działalność 10 000,00 23 360,00 33 360,00

3110 Świadczenia społeczne 0,00 20 960,00 20 960,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 400,00 2 900,00

4300 Zakup usług pozostałych 8 500,00 1 000,00 9 500,00

801 Oświata i wychowanie 22 278 453,33 180 211,97 22 458 665,30

80101 Szkoły podstawowe 11 885 964,33 131 841,97 12 017 806,30

6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 112 065,67 112 065,67

6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 19 776,30 19 776,30

80195 Pozostała działalność 206 200,00 48 370,00 254 570,00

4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 48 304,00 108 304,00

4430 Różne opłaty i składki 0,00 66,00 66,00

852 Pomoc społeczna 6 016 329,93 155 771,00 6 172 100,93

85214
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

972 219,00 24 000,00 996 219,00

3110 Świadczenia społeczne 939 400,00 24 000,00 963 400,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 004 321,88 -18 741,00 1 985 580,88

2910

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0,00 259,00 259,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 101 551,00 -19 000,00 82 551,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 516 415,00 -5 000,00 511 415,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 915,00 -5 000,00 23 915,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 428 600,00 1 512,00 430 112,00

4300 Zakup usług pozostałych 0,00 1 512,00 1 512,00

85295 Pozostała działalność 346 672,50 154 000,00 500 672,50

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 32 946,00 32 946,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 5 752,00 5 752,00
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4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 0,00 807,00 807,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 78 000,00 80 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 2 197,50 36 000,00 38 197,50

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0,00 495,00 495,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 35 405,62 13 464,00 48 869,62

85395 Pozostała działalność 35 405,62 13 464,00 48 869,62

3110 Świadczenia społeczne 0,00 13 464,00 13 464,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 981 847,99 -19 776,30 2 962 071,69

92195 Pozostała działalność 1 686 629,99 -19 776,30 1 666 853,69

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 136 630,00 -19 776,30 116 853,70

Razem: 65 830 470,73 391 630,67 66 222 101,40
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LV/294/2022 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść ZmianaPrzed zmianą Po zmianie
801 Oświata i wychowanie 131 841,97222 000,00 353 841,97

80101 Szkoły podstawowe 131 841,97 353 841,97222 000,00

6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 112 065,67 112 065,67
Doposażenie szkół podstawowych w Golubiu-Dobrzyniu w zakresie 
edukacji komunikacyjnej 0,00 112 065,67 112 065,67

6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 19 776,30 19 776,30
Doposażenie szkół podstawowych w Golubiu-Dobrzyniu w zakresie 
edukacji komunikacyjnej 0,00 19 776,30 19 776,30

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 19 776,301 651 229,99 1 631 453,69

92195 Pozostała działalność - 19 776,30 1 616 853,691 636 629,99

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 136 630,00 - 19 776,30 116 853,70
Dokumentacja projektowa wraz badaniami dla wszystkich odcinków 
murów obronnych oraz roboty budowlane 136 630,00 - 19 776,30 116 853,70

10 777 208,98 10 889 274,65112 065,67Razem
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Załącznik Nr 6 

 do Uchwały Nr LV/294/2022  

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia  

z dnia 26 kwietnia 2022 r.   

 

 

 

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków  

wydzielonych rachunków jednostek oświatowych w 2022 r. 

 

 

Dział Rozdział 
Kwota przed 

zmianą 

Kwota 

zmiany 

Kwota po 

zmiennie 

Dochody 

801 80101 14.200,00 zł 8.468,00 zł 22.668,00 zł 

w tym: 

Szkoła Podstawowa 

Nr 1 
1.200,00 zł 7.168,00 zł 8.368,00 zł 

Zespół Szkół 

Miejskich 
13.000,00 zł 1.300,00 zł 14.300,00 zł 

Wydatki 

801 80101 14.200,00 zł 8.468,00 zł 22.668,00 zł 

w tym: 

Szkoła Podstawowa 

Nr 1 
1.200,00 zł 7.168,00 zł 8.368,00 zł 

Zespół Szkół 

Miejskich 
13.000,00 zł 1.300,00 zł 14.300,00 zł 
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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. 75023, zmienia się paragraf dofinansowania z 
środków UE na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” z 2057 na 6207 w związku z 
założeniem, iż wydatki dotyczące tego projektu będą miały charakter wydatków majątkowych; 

  w dz.: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421, uwzględnia się 
darowizny, które przekazywane są Gminie Miastu Golub-Dobrzyń w związku kryzysem uchodźczym 
będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę w łącznej wysokości 38.600,00 zł, rozdz. 75495, 
uwzględnia się środki otrzymywane w ramach Funduszu Pomocy na realizację zadań: w zakresie wypłaty 
przez gminę świadczeń pieniężnych – pomocy przyznawanej na podstawie art. 13 ust. 1 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 ze zm.) (stawka 40 zł za osobę dziennie) – 20.960,00 zł, zapewnienia 
zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez 
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 
2.400,00 zł; 

  w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, uwzględnia się zaplanowane dofinansowanie z 
środków UE dotyczące projektu pn. „Doposażenie szkół podstawowych w Golubiu-Dobrzyniu w zakresie 
edukacji komunikacyjnej” w wysokości 112.065,67 zł, rozdz. 80195, uwzględnia się zaplanowane 
dofinansowanie na realizację projektu pn. „Poznaj Polskę” w wysokości 38.690,00 zł oraz planowaną 
kwotę 9.680,00 zł, która dotyczy wkładu własnego dla powyższego projektu, wnoszonego przez rodziców 
dzieci uczestniczących w tym projekcie; 

  w dz.: 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219, uwzględnia się planowane dochody w wysokości 
259,00 zł, w związku z planowanymi wpływami z tytułu zwrotów / rozliczeń z lat ubiegłych, w zakresie 
świadczeń zwracanych przez osoby lub wyegzekwowanych od osób, które pobrały je nienależnie lub w 
nadmiernej wysokości, rozdz. 85230, uwzględnia się środki otrzymywane w ramach Funduszu Pomocy na 
realizację zadań: pomoc w formie posiłku – pomoc przyznawana na podstawie art. 29 i 30 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 ze zm.) – 1.512,00 zł, rozdz. 85295, uwzględnia się środki z funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19, na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, w 
wysokości 154.000,00 zł; 

  w dz.: 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395, uwzględnia się środki 
otrzymywane w ramach Funduszu Pomocy na realizację zadań: wypłata jednorazowego świadczenia 
pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę – pomoc przyznawana na podstawie art. 31 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 ze zm.) – 13.464,00 zł. 
 

II. Załącznik Nr 2 - plan wydatków 

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian: 

  w dz.: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421, uwzględnia się 
plan wydatków w związku z darowiznami, które przekazywane są Gminie Miastu Golub-Dobrzyń w 
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związku kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę w łącznej wysokości 
38.600,00 zł, rozdz. 75495, uwzględnia się planowane wydatki z Funduszu Pomocy na realizację zadań: w 
zakresie wypłaty przez gminę świadczeń pieniężnych – pomocy przyznawanej na podstawie art. 13 ust. 1 
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 ze zm.) (stawka 40 zł za osobę dziennie) – 20.960,00 
zł, zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach 
zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego 
Urzędu Wojewódzkiego – 2.400,00 zł;  

  w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, uwzględnia się zaplanowane wydatki na 
realizację projektu pn. „Doposażenie szkół podstawowych w Golubiu-Dobrzyniu w zakresie edukacji 
komunikacyjnej” w wysokości 131.841,97 zł (w tym kwota 112.065,67 zł stanowi zaplanowane 
dofinansowanie z środków UE), rozdz. 80195, uwzględnia się zaplanowane wydatki na realizację projektu 
pn. „Poznaj Polskę” w wysokości 48.370,00 zł (w tym dofinansowanie z środków zewnętrznych stanowi 
kwota 38.690,00 zł); 

  w dz.: 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214, 85219 i 85228, dokonuje się przesunięcia 
zaplanowanych wydatków pomiędzy paragrafami 3110 i 4040 w związku z koniecznością zabezpieczenia 
dodatkowych środków na zasiłki okresowe / celowe, w ramach zadań realizowanych przez MOPS, rozdz. 
85219, ujmuje się planowany zwrot środków z otrzymanej uprzednio dotacji w wysokości 259,00 zł, w 
związku z planowanymi wpływami z tytułu zwrotów / rozliczeń z lat ubiegłych, w zakresie świadczeń 
zwracanych przez osoby lub wyegzekwowanych od osób, które pobrały je nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości w ramach w/w dotacji, rozdz. 85230, uwzględnia się planowane wydatki z Funduszu Pomocy 
na realizację zadań: pomoc w formie posiłku – pomoc przyznawana na podstawie art. 29 i 30 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 ze zm.) – 1.512,00 zł, rozdz. 89595, uwzględnia się planowane 
wydatki na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, w wysokości 154.000,00 zł (w 
ramach środków z funduszu Przeciwdziałania COVID-19); 

  w dz.: 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395, uwzględnia się 
planowane wydatki z Funduszu Pomocy na realizację zadań: wypłata jednorazowego świadczenia 
pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę – pomoc przyznawana na podstawie art. 31 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 ze zm.) – 13.464,00 zł; 

  w dz.: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195, zmniejsza się zaplanowane 
wydatki na realizację zadania pn. „Dokumentacja projektowa wraz badaniami dla wszystkich odcinków 
murów obronnych oraz roboty budowlane” o kwotę 19.776,30 zł. 
 
 

III. Załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne 

W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian: 

  w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, uwzględnia się zaplanowane wydatki na 
realizację projektu pn. „Doposażenie szkół podstawowych w Golubiu-Dobrzyniu w zakresie edukacji 
komunikacyjnej” w wysokości 131.841,97 zł (w tym kwota 112.065,67 zł stanowi zaplanowane 
dofinansowanie z środków UE); 

  w dz.: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195, zmniejsza się zaplanowane 
wydatki na realizację zadania pn. „Dokumentacja projektowa wraz badaniami dla wszystkich odcinków 
murów obronnych oraz roboty budowlane” o kwotę 19.776,30 zł. 
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IV. Załącznik Nr 6 – zestawienie planowanych dochodów i wydatków wydzielonych rachunków 
jednostek oświatowych 

W planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek oświatowych dokonuje się 
następujących zmian: 

  dochody zwiększa się łącznie o kwotę 8.468,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 i Zespół Szkół 
Miejskich), w związku z otrzymanymi odszkodowaniami; 

  wydatki zwiększa się łącznie o kwotę 8.468,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 i Zespół Szkół 
Miejskich), w związku z otrzymanymi odszkodowaniami. 
 
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), 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. 
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