
BURMISTRZ MIASTA
Golubia-Dobrzynia

woj.kujawsko-pomorskie Zarządzenie Nr 43/2020
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 28 maja 2020r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości danych za rok 2019 dotyczących wykonania budżetu
miasta Golubia-Dobrzynia, wykazu osób prawnychi fizycznych oraz jednostek organizacyjnych

nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń,
umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, wykaz osób prawnychi fizycznych oraz jednostek

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej

Na podstawieart. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r.
poz. 713) oraz art. 37 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.z
2019 r. poz. 869 ze zm.), zarządzam, co następuje:

$1
Podaję do publicznej wiadomości dane za 2019 rok w zakresie gospodarki finansowej Gminy Miasto Golub-
Dobrzyń ujęte w załączniku do niniejszego zarządzenia.

$2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miasta oraz umieszczeniu w BIP.

BURMYSTRZ

Mariusz Piątkowski

Źprzem eń kpi



Załącznik do Zarządzenia Nr 43/2020
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 28 maja 2020r.

Informacje, o których mowa w ustawiez dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z
2019r. poz. 869), za rok 2019, dotyczące Gminy Miasto Golub-Dobrzyń,w zakresie:

l

3.

art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. „a” - dane dotyczące wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w
poprzednim roku budżetowym,w tym kwotę deficytu albo nadwyżki:

dochody wykonane: 60.061.843,68 zł;
wydatki wykonane: 58.906.932,09 zł;
nadwyżka budżetowa wykonana: 1.154.911,59 zł;

art. 37 ust. 1 pkt2 lit. „b” - kwotę wykorzystanych środków,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2:

dz. 710, rozdz. 71004 par. 2007: 25.209,83 zł;
dz. 720, rozdz. 72095 par. 2007: 68.213,04 zł;
dz. 750, rozdz. 75023 par. 6637: 20.771,18 zł;
dz. 801, rozdz. 80104 par. 6637: 704.040,28 zł;
dz. 801, rozdz. 80195 par. 2057: 101.128,34 zł;
dz. 853, rozdz. 85395 par. 2057: 103.756,20zł;
dz. 900, rozdz. 90095 par. 6637: 2.045.844,29 zł;
dz. 926, rozdz. 92601 par. 6637: 46.303,24 zł;
razem: 3.115.266,40 zł;

art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. „c” - kwotę zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4:

Nadzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

4. art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. „d” - kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu
terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego:

otrzymana dotacje z budżetów jednostek_ samorządu terytorialnego _(z_ wyłączeniem środków UE,
wskazanych w szczególności w pkt. 2):
dz. 801 rozdz. 80103 par. 2310: 3.918,56 zł;
dz. 801 rozdz. 80104 par. 2310: 278.108,85 zł;
dz. 921 rozdz. 92116 par. 2320: 73.000,00zł;
razem: 355.027,41 zł;

udzielone dotacje innym jednostkom samorządu terytorialnego:
dz. 600 rozdz. 60013 par. 6300: 750.000,00zł;
dz. 720 rozdz. 72095 par. 2330: 21.600,00 zł;
dz. 750 rozdz. 75023 par. 6309: 359,45 zł;
dz. 801 rozdz. 80195 par. 2310: 22.121,68 zł;
razem: 794.081,13 zł;

5: art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. „e” - wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów,
których gwarancje i poręczenia dotyczą:

Nie udzielono poręczeń i gwarancji.

6. art. 37 ust. | pkt 2 lit. „f? — wykaz osób prawnychi fizycznych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg,
odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze
wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia:



Nie wystąpiły.

7. art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. „g? - wykaz osób prawnychi fizycznych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej:

Lp.|Beneficjent pomocy publicznej
Wojciech Świątkowski

:
"MURABET"

Sklep Spożywczo-Przemysłowy
Jolanta Gardecka

Instalatorstwo Sanitarne Stefan
Wilamowski

"Emilii" Emilia Zaborna Studio
Fryzur

5 |F.H.U. "MARO"Marek Jasiński
6 |Hurt-Detal "Complex"

Beneficjent pomocy publicznej
Agrolok Sp.z o.o.
Błotnicka Emilia Anna
DybowskiJerzy Jan
Ingram Grzegorz Stanisław
Jabłoński Lech Antoni
Janicki Piotr
Jasieniecka Barbara Ewa
Opacki Andrzej Czesław
Pawłowski Ryszard
Rojek Roman Józef
Szefler Maciej
Wroński Roman
Wroński Waldemar
Wrzesiński Sebastian
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Żabiński Paweł



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 869 ze zm.), zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do publicznej wiadomości, informacje, o
których mowa w:

— art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. „a” - dane dotyczące wykonania budżetu jednostki samorządu
terytorialnego w poprzednim roku budżetowym,

— art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. „b” - kwotę wykorzystanych środków,o których mowa w art.5 ust. 1

pkt 2,
— art. 37 ust. 1 pkt.2 lit. „c” - kwotę zobowiązań, o których mowaw art. 72 ust. 1 pkt 4,
— art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. „d” - kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu

terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego,
— art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. „e” - wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem

podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą,
— art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. „f” — wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub
opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie
przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i

przyczyn umorzenia,
— art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. „g? - wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy
publicznej.


