
Objaśnienia 

 

 

Uwagi ogólne / Uzasadnienie 

 

W ramach niniejszej uchwały zmieniającej uchwałę Nr LI/268/2021 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z 

dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Golubia-

Dobrzynia, wprowadzono następujące zmiany: 

1) Dostosowano dane dotyczące 2022 rok do aktualnie przedłożonego projektu zmian planu budżetu 

na 2022 rok. 

2) Zaktualizowano dane dotyczące lat 2023-2034, w szczególności w związku: 

− ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn. „Modernizacja stadionu OSiR” -   

zaplanowano na realizację tego zadania wydatki odpowiednio w 2022 r. w wysokości 

794.976,00 zł, w 2023 r. w wysokości 4.211.502,00 zł (w tym planowane dofinansowane 

zewnętrzne w wysokości 2.000.000,00 zł) oraz w 2024 r. w wysokości 2.105.751,00 zł (w tym 

planowane dofinansowane zewnętrzne w wysokości 1.000.000,00 zł); 

− z uwzględnieniem zadania pn. „Budowa ulicy Sosnowej nr 110635C (0+000,00 km-0+438,23 

km) oraz ulicy Kalinowej nr 110615C (0+000,00 km-0+106,43 km)”, planując na realizację 

tego zadania wydatki odpowiednio w 2022 r. w wysokości 960.000,00 zł (w tym planowane 

dofinansowane zewnętrzne w wysokości 528.000,00 zł) oraz w 2023 r. w wysokości 

1.000.000,00 zł (w tym planowane dofinansowane zewnętrzne w wysokości 550.000,00 zł); 

− ze zmianą uruchomienia zaplanowanego uprzednio kredytu – w ramach przychodów budżetu 

planuje się uruchomienie kredytu odpowiednio w 2022 r. w wysokości 4.680.167,00 zł oraz 

w 2023 r. w wysokości 1.365.983,00 zł; 

− ze zmianą założeń w zakresie planowanych dochodów i wydatków od 2023 r. oraz kwoty 

długu (uwzględniając powyższe zmiany oraz zmiany określone w przedłożonym projekcie 

budżetu na 2022 r.). 

3) Dokonano zmiany / uzupełniania danych dotyczących wykazu przedsięwzięć. W przedmiotowym 

wykazie: 

− zmieniono harmonogram realizacji zadania pn. „Modernizacja stadionu OSiR” – 

uwzględniono realizację przedmiotowego zadania do 2024 r. , planując wydatki na ten cel 

odpowiednio w 2022 r. w wysokości 794.976,00 zł, w 2023 r. w wysokości 4.211.502,00 zł 

oraz w 2024 r. w wysokości 2.105.751,00 zł; 

− uwzględniono zadanie pn. „Budowa ulicy Sosnowej nr 110635C (0+000,00 km-0+438,23 km) 

oraz ulicy Kalinowej nr 110615C (0+000,00 km-0+106,43 km)”, planując na realizację tego 

zadania w 2022 roku wydatki w wysokości 960.000,00 zł i w 2023 roku wydatki w wysokości 

1.000.000,00 zł. 


