
PROJEKT 

   

 UCHWAŁA NR        /          /2020                                                   
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 2019 r. poz. 506  z późn. zm.) 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 118 288 002,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 
1) dochody bieżące – 100 445 953,47 zł; 
2) dochody majątkowe – 17 842 048,87 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 131 454 530,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym: 
  1) wydatki bieżące – 102 282 460,96 zł;    
  2) wydatki majątkowe –  29 172 069,18 zł.” 

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

c) treść ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
   „2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 29 072 069,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.” 

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

e) 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  21 991 121,14 zł.  zgodnie z załącznikiem Nr 5.” 

f) treść załącznika nr 5 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.  

3) treść § 3 otrzymuje brzmienie: 

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 13 166 527,80 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji 

w kwocie 10 680 000,00 zł i wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 4 986 527,80 zł.” 

4) w § 4: 

a) treść § 4 otrzymuje brzmienie: 

„Przychody budżetu w wysokości 15 666 527,80 zł, rozchody w wysokości 2 500 000,00 zł zgodnie z załącznikiem 8.” 

b) treść załącznika nr 8 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.“ 

5) treść § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Ustala się rezerwy celowe: 

1) Na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 280 000,00 zł; 

2) Na realizację budżetu obywatelskiego w wysokości 0,00 zł.” 

 



§ 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           /             /2020 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 80101  „Szkoły podstawowe”  na wniosek kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych, 

zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 317 909,83 zł  tytułem planowanych do uzyskania środków na realizację projektu 

dofinansowanego ze środków UE "Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych Nr 1 i 2 w 

Gołdapi". 

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

plan dochodów o kwotę 3 400,00 zł  tytułem planowanych do uzyskania środków na realizację projektów dofinansowanych 

ze środków UE, tj.: "Z rodziną ku samodzielności – etap II", "Rodzinnie – samodzielnie – etap II". 

 

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę  1 357 309,83 zł. 

 
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 
 
W rozdziale 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” na wniosek kierownika Wydziału Infrastruktury 

i Inwestycji Komunalnych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł dostosowując plan do klasyfikacji budżeto-

wej, zwiększając wydatki w rozdziale 70005 ”Gospodarka gruntami i nieruchomościami” z przeznaczeniem na pokrycie 

wydatków związanych z administrowaniem i zarządzaniem zasobem gminnym. 

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na wniosek na wniosek kierownika Wydziału Infrastruk-

tury i Inwestycji Komunalnych zwiększa się plan wydatków o kwotę 250 000,00 zł. Na administrowanie i zarządzanie gmin-

nym zasobem – 100 000,00 zł. Źródłem pokrycia są środki przesunięte z rozdziału 70004 „Różne jednostki obsługi gospo-

darki mieszkaniowej”. Na realizację Budżetu Obywatelskiego Gminy Gołdap w 2020 roku – 150 000,00 zł. Źródłem pokry-

cia są środki z rezerwy celowej na realizację budżetu obywatelskiego uchwalonej w wysokości 150 000,00 zł. 

W rozdziale 75023  „Urzędy gmin”  na wniosek Kierownika Wydziału WA zmniejsza się plan wydatków  

o kwotę 20,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” na zwrot za 

koszty dojazdu żołnierzom poborowym. 

W rozdziale 75412  „Pozostała działalność”  na wniosek Komisji Zdrowia, Uzdrowiska, Ochrony Środowiska i Porządku 

Publicznego, zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł  z przeznaczeniem pokrycie wydatków związanych z wy-

mianą zbiornika na wodę w wozie ratowniczo – gaśniczym OSP w Grabowie. 

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” rozwiązuje się rezerwę celową  na realizację budżetu obywatelskiego w 

kwocie 150 000,00 zł i zwiększa się plan wydatków w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” z prze-

znaczeniem na wydatki majątkowe związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego Gminy Gołdap na rok 2020: 
- teren wiejski – Przebudowa i modernizacja placów zabaw w miejscowościach Babki i Żelazki” – 49 500,00 zł; 
- teren miejski – Budowa rowerowego placu zabaw typu pumptrack – 100 500,00 zł. 
Rezerwa celowa ulega całkowitemu rozwiązaniu. 

W dziale 801 Oświata i wychowanie” zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 1 394 409,83 zł oraz dokonuje się prze-

niesień pomiędzy poszczególnymi rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej zgodnie z wnioskami: 

- na wniosek Dyrektor SP Nr 5  w Gołdapi urealnia się plan wydatków do rzeczywistych potrzeb, dokonując przeniesień 

środków w ramach posiadanego planu w rozdziałach 80101 „Szkoły podstawowe”, rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne 

w szkołach podstawowych” z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na składki na ubezpieczenie społeczne oraz z zakupu 

energii na delegacje służbowe krajowe w kwocie 2 581,23 zł. 

- na wniosek Dyrektora SP Nr 3 w Gołdapi w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”  zwiększa się plan wydat-

ków o kwotę 40 500,00 zł z przeznaczeniem na instalację kuchni gazowej (21 000,00 zł) oraz zakup materiałów i wyposa-

żenia niezbędnego do funkcjonowania szkolnej kuchni (19 500,00 zł). Źródłem pokrycia są wolne środki pozostające z 

rozliczeń z lat ubiegłych; 

- na wniosek Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczy-

cieli” rozdysponowuje się środki w kwocie 78 040,00 zł, zwiększając plan finansowy w jednostkach oświatowych: 

• SP Nr 1 w Gołdapi – 13 250,00 zł; 

• SP Nr 2 w Gołdapi – 10 090,00 zł; 



• SP Nr 3 w Gołdapi – 13 800,00 zł; 

• SP Nr 5 w Gołdapi – 12 800,00 zł; 

• SP Grabowo – 10 050,00 zł; 

• SP Pogorzel – 5 500,00 zł; 

• SP Jabłońskie – 6 750,00 zł; 

• Przedszkole samorządowe – 5 800,00 zł. 
 

W rozdziale 85295  „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 33 400,00 zł.  Na wniosek Dyrektora 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 400,00 zł  z przeznaczeniem na realizację 

projektów dofinansowanych ze środków UE, tj.: "Z rodziną ku samodzielności – etap II", "Rodzinnie – samodzielnie – etap 

II". Źródłem pokrycia są planowane do uzyskania dochody z tytułu realizacji w/w projektów. Na wniosek Kierownik Wy-

działu WA zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń osobom zatrudnio-

nym w ramach prac społecznie użytecznych. Źródłem pokrycia są wolne środki pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych.  

W rozdziale 85401 „Świetlice szkolne”  na wniosek Dyrektora SP Nr 5 w Gołdapi dokonuje się przesunięcia środków, 

urealniając plan do rzeczywistych potrzeb w kwocie 24,96 zł w ramach posiadanego planu z dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego na składki na ubezpieczenia społeczne. 

W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”  na wniosek kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komu-

nalnych dokonuje się przesunięcia środków, urealniając plan do rzeczywistych potrzeb w kwocie 6 500,00 zł w ramach 

posiadanego planu Sołectwa Bałupiany z usług na inwestycje na zakup 1 lampy. 

W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”   

na wniosek kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych zwiększa się plan wydatków  o  kwotę 41 000,00 

zł z przeznaczeniem na składki wpłacane do Wód Polskich. Źródłem pokrycia są wolne środki pochodzące z rozliczeń  

z lat ubiegłych. 

 

 Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 1 488 809,83 zł. 

 
Plan dochodów po zmianach wynosi  118 288 002,34 zł. 
Plan wydatków po zmianach wynosi 131 454 530,14 zł. 
Deficyt budżetu wynosi 13 166 527,80 zł. 
Przychody budżetu wynoszą 15 666 527,80 zł. 
Rozchody budżetu wynoszą  2 500 000,00 zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 


