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 latach 2021-2031, 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 1.150.605,31 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:
 uwzględnia się kredyt w wysokości 500.000,00 zł, z przeznaczeniem na częściową spłatę
zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2021 roku
(uwzględniając podstawowe założenia budżetu na 2021 rok, w tym planowane rozchody
budżetu, oczekiwany wynik budżetu oraz pozostałe planowane przychody budżetu,
powyższy kredyt umożliwi w szczególności wygospodarowanie w 2021 roku wkładu
własnego na realizację m.in. zadań inwestycyjnych) - przyjmuje się, iż spłaty rat kredytu
następować będą w latach 2026 - 2031 (odsetki od przedmiotowego kredytu ponoszone będą
począwszy od roku, w którym kredyt ten zostanie uruchomiony - planuje sie uruchomienie
przedmiotowego kredytu w 2021 r.);
 uwzględnia się kredyt w wysokości 1.900.000,00 zł, z przeznaczeniem na częściową spłatę
zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2021 roku oraz
sfinansowanie deficytu budżetu w 2021 roku - przyjmuje się, iż spłaty rat kredytu
następować będą w latach 2026 - 2031 (odsetki od przedmiotowego kredytu ponoszone będą
począwszy od roku, w którym kredyt ten zostanie uruchomiony - planuje sie uruchomienie
przedmiotowego kredytu w 2021 r.).

5)

Dokonano aktualizacji / uzupełniania danych dotyczących wykazu przedsięwzięć. W
przedmiotowym wykazie:
 uwzględnia się zadanie pn. "Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich z
zastosowaniem odnawialnych źródeł energii" które planuje się do realizacji od 2020 r. do
2021 r. (planowane wydatki łącze wynoszą 85.000,00 zł i ujmuje się je w wydatkach
planowanych do poniesienia w 2020 roku w wysokości 15.000,00 zł oraz w 2021 roku w
wysokości 70.000,00 zł) - planuje sie, iż przedsięwzięcie zostanie objęte dofinansowaniem z
środków UE;
 uwzględnia się zadanie pn. " Modernizacja stadionu OSiR" które planuje się do realizacji od
2020 r. do 2021 r. (w 2020 r. planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą
przedmiotowego zadania, w 2021 r. planuje się poniesienie wydatków w wysokości
120.000,00 zł) - przedmiotowe zadanie planuje się sfinansować z środków z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych.

