Objaśnienia
do uchwały Rady Miasta Nr LXI/340/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniającą uchwałę Rady
Miasta Golubia-Dobrzynia Nr VI/19/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na lata 2011 - 2031

Uwagi ogólne / Uzasadnienie
W ramach niniejszej uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr VI/19/2011
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na lata 2011
- 2031, wprowadzono następujące zmiany:
1)

Dostosowano dane dotyczące 2018 rok do aktualnie przedłożonego projektu zmian planu
budżetu na 2018 rok.

2)

W planie przychodów budżetu uwzględniono wolne środki z roku ubiegłego w wysokości
73.562,52 zł, które przeznacza się na dodatkowe wydatki wskazane w załączniku nr 2
(planowane wydatki) przedłożonego projektu zmian planu budżetu na 2018 rok (uwzględnia się
dodatkowe środki na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa drogi ulicy Kościuszki (II
etap)” w wysokości 73.562,52 zł).

3)

Dokonano dodatkowo aktualizacji danych poszczególnych pozycji wieloletniej prognozy
finansowej, w tym wiążące się z przedsięwzięciami o których mowa w pkt 4).

4)

Dokonano aktualizacji / uzupełniania danych dotyczących wykazu przedsięwzięć. W
przedmiotowym wykazie uwzględniono:
·

w ramach wydatków bieżących wprowadza się nowe zadnie pn. "Edukacja kluczem do
przyszłości – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie
kompetencji nauczycieli w Mieście Golub-Dobrzyń" (zadanie planowane jest do
realizacji w latach 2018 - 2019), z łącznymi planowanymi wydatkami w wysokości
342.506,06 zł (nie uwzględniając własnego wkładu niefinansowego, który wiąże się w
szczególności z udostępnieniem własnych sal na realizację zajęć przewidzianych tym
projektem), (planowane wydatki dotyczą wydatków bieżący i obejmują w
szczególności: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia,
pomoce dydaktyczne, koszty administracyjne, zakup usług związanych z organizacją
warsztatów / szkoleń), w tym 168.435,43 zł planowane jest do wydatkowania w 2018
r., zaś 174.070,63 zł w 2019 r. – przedmiotowy projekt przewiduje uzyskanie
dofinansowania z środków UE, odpowiednio w 2018 r. w wysokości 168.435,43 zł, zaś
w 2019 r. w wysokości 174.070,63 zł;

·

usuwa się zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na
oświetlenie energooszczędne”;

·

dokonuje się aktualizacji zaplanowanych wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.
„Budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w mieście Golub-Dobrzyń”, w
części dotyczącej 2018 r. – zwiększa się planowane wydatki w 2018 r., zgodnie z
przedłożonym projektem zmian planu budżetu na 2018 r.;

·

dokonuje się aktualizacji zaplanowanych wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.
„Budowa i przebudowa drogi ulicy Kościuszki (II etap)”, w części dotyczącej 2018 r. –
zwiększa się planowane wydatki w 2018 r., zgodnie z przedłożonym projektem zmian
planu budżetu na 2018 r.

