
UZASADNIENIE 

 

do uchwały Nr         /        / 2019 Rady Miejskiej w Gołdapi  z dnia                2019 roku  

 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2019 roku 
 

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW  

 

W rozdziale 60016  „Drogi publiczne gminne” zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 490,42 zł – dochód ze sprzedaży 

drewna po wycince przy drogach gminnych. 
 

W rozdziale 70005  „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan dochodów o kwotę 269 545,00 zł – 

planowany wpływ z zamiany działki 1280/3 obr. 0002 Gołdap 2.  
 

W rozdziale 71035  „Cmentarze” zwiększa się plan dochodów o kwotę 680,00 zł – z ubezpieczenia za zniszczoną tablicę 

ogłoszeniową przy cmentarzu na ul. Cmentarnej.  
 

W rozdziale 75023 „Urzędy Gmin” zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 624,52 zł – odszkodowanie za szybę w 

samochodzie służbowym. 
 

W rozdziale 80101  „Szkoły podstawowe” zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 362 656,75 zł – Gmina Gołdap otrzymała 

środki na realizację zadania dofinansowanego ze środków zewnętrznych „Zwiększenie efektywności energetycznej  

w budynkach Szkół Podstawowych Nr 1 i 2 w Gołdapi”.   
 

W rozdziale 90095  „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 999,99 zł - z ubezpieczenia  

za zniszczoną toaletę automatyczną przy Pl. Zwycięstwa. 
 

 

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę  1 654 996,59 zł. 
 

 

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 

 

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 057,17 zł zgodnie z wnioskiem 

kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych.  
 
W rozdziale 60017„Drogi wewnętrzne” na wniosek kierownika wydziału WA dokonuje się zmniejszenia w planie 

wydatków  o kwotę 350 000,00 zł.  
✓ Dokumentacja techniczna łącznika DK65 – DW 61 – część zadania przenosi się na 2020 rok i zmniejsza się plan o 

300 000,00 zł,  

✓ Dokumentacja techniczna przebudowy drogi Bronisze – zmniejsza się plan wydatków w 2019 roku o 50 000,00 zł. 

 

W rozdziale 70005„Gospodarka mieszkaniowa” na wniosek kierownika wydziału WIK dokonuje się zwiększenia w planie 

wydatków  o kwotę 286 135,00 zł i wprowadza się zadanie „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Gołdapi przy 

 ul. Kościuszki 8”.  
 

W rozdziale 71035„Cmenatrza” zwiększa się plan dochodów o kwotę 680,00 zł – z przeznaczeniem na zakup usług w 

działalności cmentarnej. Środki pochodzą z ubezpieczenia za zniszczoną tablicę ogłoszeniową przy cmentarzu na ul. 

Cmentarnej. 
 

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność”  na wniosek Kierownika Wydziału USC zwiększa się plan wydatków o kwotę 

3 300,00 zł, z przeznaczeniem na organizację uroczystego wręczenia przez Burmistrza Gołdapi medali za „Długoletnie 

Pożycie Małżeńskie”. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 75023. 
 

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe”  zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł, z przeznaczeniem  

na wypłatę rekompensat utraconych wynagrodzeń za odbyte ćwiczenia wojskowe.  
 
W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 362 656,75 zł – na realizację projektu 

„Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych Nr 1 i 2 w Gołdapi”.   
 

 



W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków w OPS w Gołdapi o kwotę 657 746,87 zł na 

realizację projektów ze środków zewnętrznych „Taktyka szansa na zatrudnienie” i „Garncarska wioska”. 
 

 

W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołdapi dokonuje się 

przesunięcia między §§ o kwotę 7 827,77 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostki. 
 

 
W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” i 90095 „Pozostała działalność” na wniosek Kierownika 

zwiększa się plan wydatków o kwotę 23 999,90 zł z przeznaczeniem na usunięcie powstałych szkód. Środki pochodzą z 

ubezpieczenia.  
 

 
Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę  1 1 654 996,59 zł. 
 

Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 1 654 996,59 zł i po zmianach wynosi   103 369 073,70 zł. 

Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 1 654 996,59 zł i po zmianach wynosi 118 155 111,64 zł. 
Deficyt budżetu wynosi 14 786 037,94  zł. 

Przychody budżetu wynoszą 18 499 009,18  zł. 

Rozchody budżetu wynoszą 3 712 971,24 zł. 


