
 

           Załącznik Nr 6 
 do uchwały Nr XXXII/334/17 
 Rady Miasta i Gminy Gołańcz                                                                                           

 z dnia 30 października 2017r. 
w sprawie zmian do budżetu 
Miasta i Gminy Gołańcz  na 2017 r. 

 

Planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego, 

zakres i kwota dotacji  

przedmiotowej  i celowej dla zakładu budżetowego  

na rok 2017 

 
 

 

L.p. 

 

 

 

Wyszczególnienie 

 

Przychody 

 

Koszty  

ogółem w tym: 

dotacja z 

budżetu 

ogółem w tym: 

wplata do 

budżetu 
1 2 3 4 5 6 

I. Zakłady budżetowe: 3.712.020 477.420 3.712.020 0 

 1. Zakład Gospodarki 

Komunalnej Mieszkaniowej w 

Gołańczy 

3.712.020 477.420 3.712.020 0 

                  Ogółem 3.712.020 477.420 3.712.020 0 

*)  Stan śr. obrotowych na początek roku    184 000 zł. 

     Stan śr. obrotowych na koniec roku        184 000 zł. 

Dotacje z budżetu 

1. Dotacja  przedmiotowa  z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 

19.440 zł  (dz. 900, rozdział 90017 § 2650) - dopłata do ceny 1 m3 ścieków bytowych, dowożonych z 

terenu gminy, dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w     Gołańczy (Podstawa-

Uchwała nr XXII/240/16 RMiG Gołańcz z dnia 27 października 2016 r.).  

2. Dotacja  przedmiotowa  z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości  

42.980 zł (dz. 900, rozdział 90017 § 2650) - dopłata do ceny 1 m3, ścieków opadowych i 

roztopowych wprowadzanych do kanalizacji deszczowej z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej 

nawierzchni (Podstawa-Uchwała nr XXII/241/16 RMiG Gołańcz z dnia 27 października 2016 r.).  

3.  Dotacja  przedmiotowa  z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości    

260 000 zł (dz. 900, rozdział 90017 § 2650) – dopłata do 1m2 pu kosztów utrzymania składowiska 

odpadów komunalnych w Smogulcu (Podstawa-Uchwała nr XXIV/254/16 RMIG Gołańcz z dnia  

28.12.2016 r. w sprawie ustalenia  stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla zakładu 

budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołańczy zmieniona Uchwałą 

Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XXXI/324/17 z dnia 26 września 2017 r. 
4.  Dotacja  celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości    

80.000 zł (dz. 900, rozdział 90017 § 6210) – modernizacja pomieszczeń w budynku Nr 6 przy ul. 

Klasztornej w Gołańczy. 

5.  Dotacja  celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości    

75.000 zł (dz. 900, rozdział 90017 § 6210) – Budowa sieci wodociągowej Potulin-Chojna,  

Chojna-Parkowo –etap I. 

 


