
Uzasadnienie 

do uchwały budżetowej Gminy Golina na rok 2020 

 

 

   

Budżet Gminy Golina planuje się w pełnej szczegółowości tj. dział, rozdział paragraf                       

w następującej wysokości: 

Dochody – 54 183 085,00 zł, 

Wydatki –  56 180 960,00 zł,  

w tym dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej                           

– 15 276 414,00 zł. 

Planowane wydatki oraz rozchody budżetu w kwocie 2 502 125,00 zł stanowiące spłatę 

zaciągniętych kredytów planuje się pokryć w roku 2020 prognozowanymi dochodami budżetu 

oraz przychodami z tytułu zaciągnięcia kredytu w kwocie 4 500 000,00 zł.  

Dochody z podatku od nieruchomości zaplanowano biorąc pod uwagę przedmiot 

opodatkowania oraz stawki określone w uchwale Nr XV/68 /2019 Rady Miejskiej w Golinie                    

z dnia 17 października 2019 roku. Natomiast dochody z tytułu podatku rolnego, leśnego                        

i transportowego planuje się  na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2019, 

powiększonego o wzrost wynikający ze zmian podstawy opodatkowania, jako że  stawki 

podatkowe podatku leśnego , transportowego oraz rolnego  pozostawiono na poziomie roku 

2019. 

  Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencje przyjęto na 

podstawie pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST3.4750.31.2019 . 

W stosunku do w/w dochodów planowanych na rok bieżący zaszły następujące zmiany: udziały 

w podatku dochodowym – plan na 30 września 2019 wynosi 9 815 845,00 zł, plan na rok 2020 

przewiduje kwotę 10 929 045,00 zł (różnica in plus wynosi 1 113 200,00 zł).  

Dochody z tytułu części oświatowej i wyrównawczej subwencji ogólnej zaplanowane zostały  

także w wyższej wysokości w stosunku do wykonania na koniec 2019 r. 

 Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy 

przyjęto zgodnie z planem przekazanym przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem FB.I-

3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019r. oraz planem przekazanym przez Krajowe Biuro Wyborcze 

pismem DKN-422-19/19 z dnia 25.09.2019 r. Na rok 2020 planowane są dotacje celowe na 

zadania własne i zlecone gminy w dziale „ pomoc społeczna” w łącznej kwocie  564 691,00 zł 

na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze, wypłaty zasiłków stałych, składki na ubezpieczenia 

zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, usługi 

opiekuńcze i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej .Natomiast na zadania z zakresu pomocy 

społecznej w dziale” rodzina” planowane dotacje wynoszą 15 123 151,00 zł w tym:  

- na świadczenia wychowawcze 9 919 030,00 zł. Zaplanowano również dotacje na realizację 

zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (sprawy obywatelskie i inne) w kwocie    

101 666,00 zł oraz na wychowanie przedszkolne w kwocie 367 872,00 zł. W budżecie na rok 

2020 nie znalazły się dochody z tytułu dotacji na dożywianie, na stypendia socjalne, na zakup 

podręczników , na zwrot podatku akcyzowego, na refundację części wydatków z funduszu 

sołeckiego realizowanego w 2019 roku, gdzie plan z tych tytułów jest ustalany w ciągu roku. 

 Pozostałe dochody bieżące gminy dotyczą: 

- w dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo – za dzierżawę obwodów łowieckich 1 700,00 zł 

- w dziale 500 Handel – za wynajem boksów handlowych (5 100,00 zł); 

- w dziale 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami –   za dzierżawę gruntów i czynsz 

mieszkalny, użytkowanie wieczyste nieruchomości  oraz usługi (opłaty za ścieki), odsetki. 

- w dziale 750 Administracja publiczna – wpływy z różnych dochodów –2 200,00 zł 

(wynagrodzenie płatnika) oraz wpływy z usług ( 4 800,00 zł) stanowiące zwrot 



refakturowanych wydatków dotyczących opłaconych faktur za energię elektryczną i telefon 

jednostki organizacyjnej. 

- w dziale 758 oprócz wpływów z tytułu subwencji zaplanowano  w § 0940 dochody z tytułu 

zwrotu podatku VAT za rok 2019 w kwocie 2 000,00 zł oraz w § 0970 w kwocie 22 000,00 zł 

w roku 2020.  

- w dziale 756 oprócz wpływów z tytułu podatków zaplanowano wpływy z tytułu opłat tj. 

opłata targowa (27.000 zł), opłata skarbowa (41.000 zł), opłaty za zezwolenia na sprzedaż 

alkoholu (136 000,00 zł). W paragrafie 0490 zaplanowano dochody z tytułu opłaty 

planistycznej i opłaty za zajęcie pasa drogowego w łącznej wysokości 289 000,00 zł. Wpływy z 

odsetek w tym dziale zaplanowano w kwocie 12 750,00. 

- w dziale 801 przewiduje się wpływy z tytułu  (opłat za przedszkole, obiady w stołówce 

szkolnej  oraz wynajem pomieszczeń– plan na poziomie przewidywanego wykonania za rok 

2019 z uwzględnieniem zmiany ilości osób, korzystających z w/w usług. W/w dochody nie 

zostały ujęte w planie dochodów budżetowych - stanowią dochody jednostek oświatowych                

i zostały wykazane w załączniku nr 8 do Uchwały. W planie dochodów budżetowych 

uwzględniono natomiast kwotę dotacji na utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, 

obliczoną na podstawie ilości korzystających dzieci  -  367 872,00 zł.                                                      

W dziale 855 oprócz dotacji zaplanowano dochody w kwocie 104 948,40 zł na które składają 

się:                                                                                                                                                        

- dochody z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń w latach poprzednich oraz 

odsetek od tych zwrotów  56 800,00 zł 

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 48 148,40  zł 

stanowiące 40 % planowanych dochodów 

- w dziale 900 zaplanowano dochody bieżące z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 

21.000 zł, za dzierżawę urządzeń wodno – kanalizacyjnych 14 700,00 zł, wpływów z opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kosztów upomnień i odsetek z tym związanych 

w ogólnej kwocie 1 722 828,00zł . 

- w dziale 921 zaplanowano wpływy z usług w kwocie 2 700,00 zł 

- w dziale 926 zaplanowano wpływy za dzierżawę hali widowiskowo – sportowej w kwocie 

14 634,00 zł oraz wpływy z usług 2 100,00 zł. 

Planowane są dochody majątkowe w łącznej kwocie 4 609 627,22 zł zł, na które 

składają się: 

-  planowana do otrzymania dotacja z tytułu  realizowanego  projektu pn.” Rewitalizacja 

Starówki w gminie Golina” w ramach którego planowane są do wykonania dwa zadania: 

 1) nadanie nowej funkcji budynkowi po byłej restauracji Smakosz – 1 615 807,35 zł 

 2) rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w m. Golina – 2 134 280,88 zł, 

- planowana do otrzymania dotacja z tytułu realizacji projektu pn. „ Przebudowa i wyposażenie    

Domu Kultury w Golinie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej” – 430 776,00 zł, 

- planowana do otrzymania dotacja z tytułu realizacji w br. projektu pn. „ Stworzenie 

zintegrowanego systemu komunikacji publicznej- etap II” 415 808,39 zł oraz                                   

-  dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                  

w kwocie 12 954,60 zł.  

Wydatki ogółem w kwocie 56 180 960,00 zł są wyższe  od planowanych dochodów ogółem             

o kwotę 1 997 875,00 zł. Różnica ta stanowi deficyt budżetu. Po stronie przychodów budżetu 

zaplanowany został kredyt w wysokości 4 500 000,00 zł, który przeznacza się na pokrycie 

deficytu budżetu w kwocie 1 997 875,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w 

kwocie 2 502 125,00 zł. 

Dochody majątkowe przeznacza się w całości na wydatki majątkowe. 

Wydatki majątkowe obejmują zadania określone w załączniku nr 4, na które nakłady wynoszą 

10 038 742,77 zł w tym zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego to kwota                    



149 015,12 zł .W pierwszej kolejności zaplanowano środki na kontynuację inwestycji już 

rozpoczętych w poprzednich latach tj. uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie 

gminy Golina, rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kawnicach, planowane do realizacji zadania 

w ramach projektu „ Rewitalizacja Starówki w Gminie Golina”- nadanie nowej funkcji 

budynkowi po byłej restauracji Smakosz obejmujące przebudowę, rozbudowę i zmianę 

sposobu użytkowania budynku usługowego na budynek użyteczności publicznej i rewitalizacja 

zabytkowego Parku Miejskiego w m. Golina oraz zadanie dotyczące przebudowy i 

wyposażenia Domu Kultury w Golinie. Na zadania realizowane w ramach rewitalizacji 

planowane jest dofinansowanie w kwocie 3 750 088,23 zł ( 85%) przy udziale środków 

własnych 661 780,28 zł ( 15%).                                 

Na zadanie budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy zaplanowano środki 

w wysokości  1 196 638,22  zł.  

Zaplanowano również zadania: 

- budowa wodociągów na terenie gminy 

- wykup gruntów 

- zakup kserokopiarki dla Urzędu Miejskiego 

- wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego ( kontynuacja zadania z br) 

- wykonanie klimatyzacji w auli budynku Szkoły Podstawowej w Golinie 

- zakup tablicy multimedialnej – Szkoła Podstawowa w Golinie 

- docieplenie ściany budynku Przedszkola w Golinie 

- dotacja celowa dla powiatu stanowiąca wkład własny w ramach uczestniczenia w 

nowoczesnym systemie alarmowania – projekt Bezpieczna aglomeracja konińska 

- budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy 

- udział w konkursach „ Wielkopolska Odnowa Wsi 2020” z udziałem funduszu sołeckiego                      

(Przyjma, Radolina) - po ogłoszeniu konkursu w roku 2020 i zgłoszeniu sołectw zadania 

zostaną dookreślone,  

- objęcie udziałów w Spółce „ Oświetlenie uliczne i drogowe” 

Pozostałe wydatki majątkowe wymienione w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej to 

wydatki z funduszu sołeckiego. 

Wydatki bieżące planowane są w następujących wysokościach: 

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – wpłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% 

planowanych wpływów podatku rolnego   i odsetek od tego podatku  tj. 8 400,00 zł. 

Dz. 500 Handel – wydatki związane z utrzymaniem targowiska i zieleniaka; 

Dz. 600 Transport i łączność – bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym zimowe 

utrzymanie dróg, opłaty za zajęcie pasa drogowego.  

Wydatek na MZK w Koninie zaplanowano w wysokości 113 268,04 zł. Wydatki bieżące 

realizowane w ramach funduszu sołeckiego w tym dziale to kwota 80 510,27 zł. 

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – wydatki związane z utrzymaniem mienia gminnego, w 

tym egzekucji należności, na poziomie przewidywanych potrzeb. W dziale tym zaplanowano 

również wydatki w kwocie 40 000,00 zł na wypłatę odszkodowań za drogi przejęte z mocy 

ustawy oraz kwotę 10 000,00 zł na remont budynków komunalnych. 

Dz. 710 Działalność usługowa – wydatki na sporządzenie planów zagospodarowania 

przestrzennego, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz dotację do starostwa 

powiatowego na realizację projektu „ wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim. 

 

Dz. 750 Administracja publiczna: 

    - utrzymanie rady miejskiej – 173 100,00 zł, w tym 150 000,00 zł– diety radnych.  

   -  utrzymanie urzędu gminy ( r.75023) 3 608 304,00 zł, w tym wynagrodzenia osobowe dla 

37,5  etatów pracowników  Wydatki zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 

roku 2019 z uwzględnieniem podwyżki dla pracowników około 10%. W planie ujęto również 



wypłatę 7 nagród jubileuszowych oraz 5 odpraw emerytalnych na kwotę 192 850,00 zł. 

Uwzględniono również zatrudnienie w ramach robót interwencyjnych i robót publicznych 8 

osób na okres 5 m- cy. Zaplanowano wydatki na zakup gazu do ogrzewania, materiałów 

biurowych, środków czystości, wyposażenia, energii elektrycznej i wody, usług tj. opłat 

pocztowych, usług informatycznych, remontowych, BHP, telekomunikacyjnych oraz obsługi 

prawnej. 

- promocja j.s.t. – wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019. 

- pozostała działalność – zaplanowane w tym rozdziale koszty dotyczą wydatków na 

utrzymanie Gminnego Centrum Informacji, diety przewodniczących rad osiedlowych oraz 

opłacenie składek członkowskich (WOKISS, Wielkopolskie Stowarzyszenie Gmin i Powiatów, 

Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego). W wydatkach działu 750 w rozdziale 

75085 znalazły się wydatki związane z utrzymaniem Centrum Usług Wspólnych. 

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-pożarowa – wydatki związane                                  

z utrzymaniem OSP (zakupy wyposażenia, zakupy paliwa, energii, ubezpieczenia 

samochodów, ubezpieczenia i badania lekarskie członków OSP, ekwiwalenty za udział w 

akcjach i szkoleniach. Wydatki w rozdziale 75412 zaplanowano na poziomie przewidywanego 

wykonania w roku 2019. Zaplanowana została również dotacja na organizację gminnych 

zawodów sportowo- pożarniczych MDP i jednostek OSP. 

Również wydatki w rozdziale 75416 Straż gminna – planowane są na poziomie zbliżonym do 

wykonania roku 2019 oraz uwzględniono wypłatę nagrody jubileuszowej.  

Dz. 757 Obsługa długu publicznego – zaplanowano kwotę 220 500,00 zł w tym na pokrycie 

odsetek od zaciągniętych kredytów  – oprocentowanie kredytów oparte jest o WIBOR, który w 

roku 2020 prawdopodobnie nie będzie ulegał większym zmianom- 208 000,00 zł, na opłacenie 

prowizji od planowanego kredytu  – 12 500,00zł .Wielkość odsetek zaplanowano w oparciu             

o przewidywane wykonanie roku 2019 z uwzględnieniem odsetek od kredytu zaciągniętego w 

2019 roku i planowanego do zaciągnięcia w 2020 oraz zakończenie spłaty kredytu z umowy nr 

21/ 10/ 2391. Planując natomiast zaciągnięcie kredytu w roku 2020  w kwocie 4 500 000,00 zł 

planuje się także wydatki na opłacenie prowizji przy jego zaciąganiu.  

Dz. 758 Różne rozliczenia – planuje się rezerwę ogólną w kwocie 149 479,51 zł oraz rezerwę 

celową w kwocie 182 520,49 zł z tego na realizację wydatków bieżących przez jednostki 

pomocnicze inne niż sołectwa tj. rady osiedlowe 45 000,00 zł, na wydatki bieżące sołectwa 

Chrusty w kwocie 2 000,00 zł oraz na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 

135 520,49 zł tj. 0,5 % wydatków budżetu jst pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, 

wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. W dziale tym planuje 

się również wydatki na świadczenia pieniężne w kwocie 1 500,00 zł wypłacane żołnierzom 

rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe ,które refundowane są przez Wojskowy Oddział 

Gospodarczy w Poznaniu.  

Dz. 801 Oświata i wychowanie – wydatki w tym dziale obejmują wynagrodzenia nauczycieli, 

nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, dodatki wynikające z Karty Nauczyciela, 

wynagrodzenia obsługi, narzuty na wynagrodzenia, wydatki na dokształcanie zawodowe 

nauczycieli w wysokości 0,8% od ich wynagrodzeń oraz odpisy na fundusz świadczeń 

socjalnych emerytów i rencistów, a także wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem jednostek 

oświatowych . Planując wydatki na wynagrodzenia i pochodne uwzględniona została 

podwyżka dla nauczycieli w wysokości 15%.( 5%, które przechodzi począwszy od września 

2019r oraz dalsze 10 % od stycznia 2020 r). 

Dotację na utrzymanie Przedszkola (korzystanie przez dzieci z Gminy z usług przedszkoli 

niepublicznych ) ustalono w kwocie 160.000 zł ,natomiast za korzystanie z usług przedszkoli 

publicznych zaplanowano kwotę 231 000,00 zł w § 4330 – zakup usług przez jednostki 

samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Zaplanowana została 

również dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Golinie w kwocie 288 000,00. 



Dz. 851 Ochrona zdrowia – wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie 

alkoholizmowi zaplanowano w kwocie 136.000 zł. Dotację dla Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Koninie zaplanowano w wysokości 4.626 zł, na dofinansowanie działalności 

placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w kwocie 13.000 zł. 

Dz. 852 Pomoc społeczna – zaplanowano następujące wydatki: 

  - wydatki w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 

przyjęto kwotę 500,00 zł (w roku 2019 w rozdziale tym nie było żadnych wydatków); 

  - opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej  podopiecznych – 230 000,00 zł ;przyjęto na     

podstawie  wykonania roku 2019. 

  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 

pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 29 206,00 zł, w całości z dotacji 

celowej; 

  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe – 291 300,00  zł , 

z tego 151 300,00 zł pochodzi z planowanej dotacji celowej, 140 000,00 zł – środki własne; 

- dodatki mieszkaniowe – 21 000,00 zł (środki własne); 

- zasiłki stałe – 257 443,00 zł, w całości z   dotacji celowej;  

- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1 026 203 zł, z tego 77 627,00 zł 

pochodzi z planowanej dotacji celowej.                                                                                                   

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –obejmują koszty zatrudnienia 

opiekunek na umowę  zlecenia oraz umowę o pracę 

- pomoc w zakresie dożywiania – wydatki dotyczą dożywiania (8.000 zł na zadania zlecone do 

realizacji stowarzyszeniom – dostawy żywności dla najbiedniejszej ludności, 50.000 zł – na 

dożywianie uczniów (środki własne) 

- koszty zatrudnienia 5 pracowników do prac społecznie użytecznych 

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano dotację do Miasta 

Konina  na realizację  Projektu „Wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą 

na terenie  K OSI” .  

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem 

świetlic szkolnych na poziomie  przewidywanego wykonania roku 2019. Mimo nie otrzymania 

dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów zaplanowany został udział własny w 

kwocie 17 264,00 zł., a także środki w kwocie 33 750,00  zł na wypłatę stypendiów 

motywacyjnych. 

Dział 855 Rodzina zaplanowano wydatki na świadczenia rodzinne i wychowawcze zgodnie z 

otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego oraz zwroty dotacji 

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i odsetki od tych dotacji. 

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 

   - gospodarka odpadami – wywóz odpadów, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach.  

W roku 2020 planuje się wykonanie wydatków w kwocie 1 775 407,08 zł przy prognozowaniu 

dochodów w kwocie 1 722 828,00 zł, co daje nadwyżkę wydatków nad dochodami                             

w wysokości 52 579,08 zł. Spowodowane to jest podwyższeniem stawek zagospodarowania 

odpadów przez Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi oraz wzrostem 

zaległości z opłat za śmieci. W celu zmniejszenia deficytu na tym zadaniu dokona się  

szczegółowej analizy i rozważony  zostanie wariant podwyższenia stawek opłaty za śmieci w 

szczególności odpadów niesegregowanych. Uchwałę w powyższej sprawie planuje się podjąć 

na początku 2020r.. Podjęte zostaną również działania w celu ściągnięcia zaległości, 

  - oczyszczanie miast i wsi – porządkowanie otoczenia koszy i kontenerów na śmieci, wywóz 

zawartości koszy na śmieci (45 500 zł), 



  - utrzymanie zieleni  -  182 600,00 zł, w tym realizacja zadań z dochodów z opłat i kar 

pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie                    

21.000 zł.   

  - opłata za abonament urządzenia do pomiaru zanieczyszczenia powietrza 1 107,00 zł 

  - zakupu drzew miododajnych ( 2 500,00 zł) 

  - schroniska dla zwierząt –  (40 000 zł), 

  - oświetlenie uliczne – 552 702,04 zł tj. oraz wydatki funduszu sołeckiego, 

  - pozostała działalność – 117 300,00 zł, w tym , wydatki takie jak udrażnianie studzienek, 

okolicznościowe dekoracje miasta, naprawy wyposażenia miasta oraz wydatki w ramach 

funduszu sołeckiego. 

  

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dotacja podmiotowa dla Domu 

Kultury w Golinie – 400 000,00 zł oraz celowa w kwocie 125 000,00 zł z tego: na organizację 

Dni Goliny 100.000,00 zł i na organizację dożynek gminnych 25 000,00 zł. Dotacja 

podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Golinie – 360 000,00 zł oraz dotacja celowa na 

organizację spotkań kulturalnych 50 000,00 zł ( spotkania autorskie, emerytów i rencistów, 

kombatantów oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku), dotacji celowej na ochronę zabytków. 

Pozostałe wydatki w głównej mierze dotyczą wydatków z funduszu sołeckiego na świetlice 

wiejskie.  

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport – planuje się przede wszystkim koszty utrzymania obiektów 

sportowych ( hala, boiska „Orlik” w Kawnicach i w Golinie), dotację 70.000 zł na realizację 

zadania gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – zlecenie zadania 

nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu ofert oraz na nagrody dla sportowców w kwocie                              

7 000,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą wspierania przedsięwzięć sportowych, organizowanych 

na terenie Gminy. 

W zakresie zadań zleconych wydatki zaplanowano zgodnie z otrzymanymi planami dotacji. 

 Odpis na ZFŚS we wszystkich rozdziałach zaplanowany został w wysokości 1 271,21 zł na 

pracownika oraz 211,86 zł na emeryta lub rencistę. Przy planowaniu wydatków na 

wynagrodzenia uwzględniono również wzrost płacy minimalnej w roku 2020. 

 

 Planowane przychody i rozchody gminy dotyczą: 

- przychody:  planuje się w roku 2020 zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości  

   4 500 000,00 zł oraz zwrot pożyczki przez ZUW w kwocie 1 500 000,00 zł 

- rozchody: w roku 2020 planuje się rozchody z tytułu spłat zaciągniętych  kredytów 

długoterminowych w łącznej kwocie 2 502 125,00 zł oraz udzielenie pożyczki dla ZUW                     

w kwocie 1500 000,00 zł. Szczegółowy wykaz umów kredytowych i wysokości spłat zawiera 

załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej. Informacje o wysokości zadłużenia i spłat w 

poszczególnych latach zawiera załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Natomiast 

w związku z realizacją zadania Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy 

Golina przez Zakład Usług Wodnych planuje się udzielenie pożyczki dla ZUW na zapłacenie 

podatku VAT od zafakturowanych robót oraz jej zwrot po rozliczeniu podatku VAT z Urzędem 

Skarbowym. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   


