
  UCHWAŁA NR                                                       

RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI

z dnia   2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2020 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235,art. 236, art. 237 i art. 262 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Miejska        
w Gołdapi uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVIII / 165 / 2019 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:  
1) w § 1:

a) treść § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 126.119.795,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące – 102.647.572,80 zł;

2) dochody majątkowe – 23.472.222.,35 zł."

b) treść załącznika Nr 1 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1do niniejszej
uchwały.

2) w § 2:

a) treść ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    „1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 138.662.340,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

  1) wydatki bieżące – 104.641.131,97 zł;   

  2) wydatki majątkowe –  34.021.208,13 zł.”

b) treść załącznika nr 2 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej
uchwały.

c) treść ust. 4 otrzymuje brzmienie:

  „4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy  strukturalnych 
i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi 
w wysokości  23.762.731,26 zł.  zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

d) treść załącznika nr 5 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej
uchwały.

3) w § 4:

a) treść § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości 15.042.544,95 zł, rozchody w wysokości 2 500 000,00 zł zgodnie 
z załącznikiem nr 8.”

b) treść załącznika nr 8 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej
uchwały.“

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko - Mazurskiego.

                                                                                                            
         Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                  Wojciech Hołdyński



UZASADNIENIE

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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 

W rozdziale 85295  „Pozostała działalność” zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu 
współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zwiększa się plan dochodów o kwotę 226.541,25 zł z przeznacenime na
realizację przedsięwzięcia "Wsparcie podopiecznych oraz pracowników OPS w Gołdapi w celu powstrzymania
rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19."

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę  226 541,25 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 85295  „Pozostała działalność” zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu 
współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 226.541,25 zł z przeznacenime na
realizację przedsięwzięcia "Wsparcie podopiecznych oraz pracowników OPS w Gołdapi w celu powstrzymania

rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19."

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 226 541,25 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 126.119.795,15  zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 138.662.340,10 zł.

Deficyt budżetu 12.542.544,95 zł.


