Objaśnienia

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 2020 rok do aktualnie przedłożonego projektu zmian planu budżetu
na 2020 rok.

2)

Dokonano aktualizacji wartości planowanych w 2021, uwzględniając wartości zrealizowane dla
2019 roku oraz oczekiwane dla 2020 roku, w tym zmiany uwzględnione w aktualnie
przedłożonym projekcie zmian planu budżetu na 2020 rok.

3)

W ramach przychodów budżetu 2020 roku, celem jego zrównoważenia, wprowadza się
dodatkowe środki w wysokości 98.305,66 zł stanowiące wolne środki, o których mowa w art. 217
ust.2 pkt 6 ustawy z dania 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (w związku z zamknięciem
budżetu 2019 roku), zgodnie z aktualnie przedłożonym projektem zmiany planu budżetu na 2020
rok.

4)

W ramach przychodów budżetu 2021 roku, celem jego zrównoważenia, wprowadza się
dodatkowe środki w wysokości 63.639,00 zł stanowiące wolne środki, o których mowa w art. 217
ust.2 pkt 6 ustawy z dania 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (w związku z zamknięciem
budżetu 2019 roku). W/w środki ujmuje się w szczególności w związku z uwzględnieniem
dodatkowych zadań w wykazie przedsięwzięć oraz zwiększeniem planowanych wydatków dla
zadania już zaplanowanego (zgodnie ze zmianami wskazanymi w kolejnym punkcie).

5)

Dokonano aktualizacji / uzupełniania danych dotyczących wykazu przedsięwzięć. W
przedmiotowym wykazie:
- zwiększa się zaplanowane wydatki w 2021 roku o kwotę 5.000,00 zł na realizację zadania pn.
„Budowa ulic Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na os. Panorama” – zwiększone
wydatki w 2021 roku wprowadza się w związku z uwzględnieniem w ramach przychodów
budżetu 2021 roku dodatkowych wolnych środki pochodzących z zamknięcia budżetu za 2019
rok;
- dokonuje się aktualizacji harmonogramu realizacji i finansowania projektu pn. "Infostrada
Kujaw i Pomorza 2.0", zgodnie z danymi przekazanymi przez lidera projektu, tj. Samorząd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego - w 2020 roku zakłada się poniesienie wydatków w
łącznej wysokości 67.791,33 zł, w tym kwota 56.912,75 zł stanowić ma dofinansowanie z
środków UE, w 2021 roku planuje się wydatki łączne w wysokości 230.518,20 zł, w tym
kwota 195.646,22 zł stanowić ma dofinansowanie z środków UE (w związku z przesunięciem
części planowanych wydatków z 2020 r. na 2021 r.);
- uwzględnia się zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Lipnowskiej - etap II”, które
planuje się do realizacji od 2020 r. do 2021 r. (planowane wydatki łącze wynoszą 108.876,70
zł i ujmuje się je w wydatkach planowanych do poniesienia w 2020 roku w wysokości 1.968,00
zł oraz w 2021 roku w wysokości 106.908,70 zł) – wydatki w 2021 roku wprowadza się w
związku z uwzględnieniem w ramach przychodów budżetu 2021 roku, w części dotyczącej
wkładu własnego, dodatkowych wolnych środki pochodzących z zamknięcia budżetu za 2019
rok (dla przedsięwzięcia planuje się dofinansowanie z środków UE w wysokości 92.545,19
zł);
- uwzględnia się zadanie pn. „Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Golubiu-Dobrzyniu - II etap”, które planuje się do realizacji od 2020 r. do 2021 r. (planowane
wydatki łącze wynoszą 201.150,00 zł i ujmuje się je w wydatkach planowanych do poniesienia

w 2020 roku w wysokości 6.150,00 zł oraz w 2021 roku w wysokości 195.000,00 zł) – wydatki
w 2021 roku wprowadza się w związku z uwzględnieniem w ramach przychodów budżetu
2021 roku, w części dotyczącej wkładu własnego, dodatkowych wolnych środki
pochodzących z zamknięcia budżetu za 2019 rok (dla przedsięwzięcia planuje się
dofinansowanie z środków UE w wysokości 185.250,00 zł).

