
UZASADNIENIE 
 

do uchwały Nr           Rady Miejskiej w Gołdapi  z dnia        2020 roku  w sprawie wprowadzenia zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołdap na lata 2020 - 2036 
 
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW  
 
W rozdziale 70005  „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na wniosek kierownik Wydziału Gospodarki 

Przestrzennej  Ochrony Środowiska i Nieruchomości zwiększa się plan dochodów o kwotę  

160 476,87 zł. tytułem sprzedaży w formie zamiany nieruchomości gminnej.  

W rozdziale 80195  „Pozostała działalność”  na wniosek Dyrektora SP Nr 3 w Gołdapi i SP Nr 5 w Gołdapi, 

zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 411,00 zł.  tytułem planowanych do uzyskania środków na realizację 

projektów dofinansowanych ze środków UE, tj.: "Trójka w Europie - europejska mobilność kluczem do sukcesu 

uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi" oraz "Kompetencje kluczowe drogą twórczego rozwoju - Szkoła 

Podstawowa Nr 5 w Gołdapi". 

W rozdziale 85295  „Pozostała działalność”  na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, 

zwiększa się plan dochodów o kwotę 436 092,59 zł.  tytułem planowanych do uzyskania środków na realizację 

projektów dofinansowanych ze środków UE, tj.: "Fachowość i taktyka szansą na zatrudnienie", "Garncarska wio-

ska", "Z rodziną ku samodzielności", "Rodzinnie - samodzielnie". 

 

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę  605 980,46 zł. 

 
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 
 
W rozdziale 60016  „Drogi publiczne gminne” na wniosek Kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan wydat-

ków o kwotę 14 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów osobom wykonującym zadania z zakresu 

dróg i ulic. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" planowanych na zakup 

energii. 

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na wniosek na wniosek kierownik Wydziału 

Gospodarki Przestrzennej  Ochrony Środowiska i Nieruchomości zwiększa się plan wydatków o kwotę  

160 476,87 zł. z przeznaczeniem na zakup działek. 

W rozdziale 75095  „Pozostała działalność”  na wniosek Kierownika Wydziału WA, zwiększa się plan wydatków 

o kwotę 16 000,00 zł.  z przeznaczeniem na opłaty za mobilny internet sołtysom. Źródłem pokrycia są przesunięte 

środki z rozdziału 75023 "Urzędy gmin ..." planowane na zakup usług. 

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”  na wniosek Dyrektor SP Nr 1 w Gołdapi zwiększa się plan wydatków 

o kwotę 10 000,00 zł. z przeznaczeniem na zapewnienie wynagrodzenia z tytułu umów - zleceń rehabilitantów. 

Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 

nauki ..." planowane na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Po analizie dodatkowych wynagrodzeń rocznych po-

zostaną niewykorzystane środki, które jednostka planuje przeznaczyć na umowy - zlecenia.  

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”  na wniosek Dyrektor SP Nr 5 w Gołdapi zwiększa się plan wydatków 

o kwotę 10 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów do gabinetu stomatologicznego. Źródłem pokrycia 

są środki z rozdziału 75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ...". 

W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”  na wniosek Dyrektora SP Nr 3  

w Gołdapi dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 5 119,00 zł. urealniając plan do rzeczywistych potrzeb. 

W rozdziale 80104 „Przedszkola”  na wniosek Dyrektor SP Nr 1 w Gołdapi zwiększa się plan wydatków  

o kwotę 15 000,00 zł. z przeznaczeniem na przebudowę instalacji elektrycznych zasilających wraz z układami 

pomiarowymi. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów  

i pożyczek ...". 

W rozdziale 80195  „Pozostała działalność”  na wniosek Dyrektora SP Nr 3 w Gołdapi i SP Nr 5 w Gołdapi, 

zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 411,00 zł.  z przeznaczeniem na realizację projektów dofinansowanych ze 

środków UE, tj.: "Trójka w Europie - europejska mobilność kluczem do sukcesu uczniów ze Szkoły Podstawowej 

Nr 3 w Gołdapi" oraz "Kompetencje kluczowe drogą twórczego rozwoju - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi". 

Źródłem pokrycia są planowane do uzyskania dochody z tytułu realizacji w/w projektów. 



W rozdziale 85295  „Pozostała działalność”  na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, 

zwiększa się plan wydatków o kwotę 436 092,59 zł.  z przeznaczeniem na realizację projektów dofinansowanych 

ze środków UE, tj.: "Fachowość i taktyka szansą na zatrudnienie", "Garncarska wioska", "Z rodziną ku samo-

dzielności", "Rodzinnie - samodzielnie". Źródłem pokrycia są planowane do uzyskania dochody z tytułu realizacji 

w/w projektów. 

 

 Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 605 980,46 zł. 

 
Plan dochodów po zmianach wynosi  116 894 981,51 zł. 
Plan wydatków po zmianach wynosi 129 930 009,31 zł. 
Deficyt budżetu wynosi 13 035 027,80 zł. 
Przychody budżetu wynoszą 15 535 027,80 zł. 
Rozchody budżetu wynoszą  2 500 000,00 zł. 
 
 
 
 


