
UCHWAŁA NR LI/267/2021 
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA 

z dnia 28 grudnia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr L/262/2021 z dnia 7 grudnia 2021 roku 
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz 

ustalenia planu finansowego tych wydatków 

Na Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372, 1834) oraz art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Miasta Nr L/262/2021 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających 
z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków, wprowadza się 
następujące zmiany. 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Golubia-Dobrzynia na 2021 rok, 
które nie wygasają z upływem 2021 roku oraz określa ostateczny termin ich dokonania zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.”.; 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 
2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Golubia-Dobrzynia 

 
 

mgr Łukasz Pietrzak 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/267/2021 

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia 

z dnia 28 grudnia 2021 r. 

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r. oraz ostateczny termin ich dokonania 

L.p. Zadanie Kwota 
Ostateczny 

termin dokonania 
wydatku 

1 Zakup elektrobusa 101.067,87            
30.06.2022r. 

2 Remont drogi gminnej (ulica Zamkowa) w miejscowości 
Golub-Dobrzyń 137.986,81            

30.06.2022r. 

3 Budowa chodnika na ul. Malinowskiego 90.860,20            
30.06.2022r. 

4 Modernizacja wjazdu wraz z parkingiem na os. Katarzyńskie 46.433,36            
30.06.2022r. 

5 Remont chodnika na ul. Kościuszki (od Pl. Tysiąclecia do ul. 
Nowej) 46.065,75            

30.06.2022r. 

6 Koncepcja i dokumentacja techniczna urządzenia płyty 
Golubskiej Starówki 40.000,00            

30.06.2022r. 

7 Poprawa stanu technicznego kładki dla pieszych 135.300,00            
30.06.2022r. 

8 Przebudowa ul. Konopnickiej 39.999,99            
30.06.2022r. 

9 Dokumentacja techniczna na zmianę sposobu użytkowania 
baszty 6.150,00            

30.06.2022r. 

10 Remont tzw. Domku Pod Kapturem w Golubiu-Dobrzyniu 12.305,00            
30.06.2022r. 

 Razem 656.168,98  
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/267/2021 

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia 

z dnia 28 grudnia 2021 r. 

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2021 r. 

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan W tym 
wydatki 

majątkowe 
600   Transport i łączność 637.713,98 637.713,98 

 60004  Lokalny transport zbiorowy 101.067,87 101.067,87 
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
101.067,87 101.067,87 

 60016  Drogi publiczne gminne 536.646,11 536.646,11 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 536.646,11 536.646,11 

900   Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

6.150,00 6.150,00 

 90095  Pozostała działalność 6.150,00 6.150,00 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6.150,00 6.150,00 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12.305,00 12.305,00 
 92195  Pozostała działalność 12.305,00 12.305,00 
  6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11.689,75 11.689,75 
  6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 615,25 615,25 

Razem 656.168,98 656.168,98 
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Uzasadnienie 

 
 
Zgodnie z informacją Wydziału Infrastruktury i Wydziału Gospodarczego tut. urzędu zadania inwestycyjne 
pn.:  
 
Zakup elektrobusa 
Remont drogi gminnej (ulica Zamkowa) w miejscowości Golub-Dobrzyń 
Budowa chodnika na ul. Malinowskiego 
Modernizacja wjazdu wraz z parkingiem na os. Katarzyńskie 
Remont chodnika na ul. Kościuszki (od Pl. Tysiąclecia do ul. Nowej) 
Koncepcja i dokumentacja techniczna urządzenia płyty Golubskiej Starówki 
Poprawa stanu technicznego kładki dla pieszych 
Przebudowa ul. Konopnickiej 
Dokumentacja techniczna na zmianę sposobu użytkowania baszty 
Remont tzw. Domku Pod Kapturem w Golubiu-Dobrzyniu 
 
i dotyczące ich zaplanowane wydatki nie zostaną zrealizowane do końca 2021 r. W związku z powyższym 
wskazane wydziały wnioskują o uznanie zaplanowanych w 2021 r. wydatków na powyższe zadania jako 
wydatki niewygasające. Dla powyższych zadań, ich wykonawcy nie spełnili warunków uprawniających do 
otrzymania zaplanowanej w 2021 r. płatności. Na podstawie przedłożonych wniosków, powyższe uzasadnia 
się w szczególności: 
 

  znacznym pogorszeniem warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie prac oraz 
faktem, iż prognozy wskazują brak poprawy warunków atmosferycznych w najbliższym czasie; 
ponadto wykonawca informuje, iż zakłady dostarczające masę asfaltową wstrzymują produkcję w 
momencie braku zbytu spowodowaną niskimi temperaturami i jednocześnie zapewnia, że przystąpi 
do prac niezwłocznie, gdy będzie możliwy zakup masy asfaltowej oraz gdy warunki atmosferyczne 
poprawią się na tyle, by zgodnie z dokumentacją, określonymi normami i wiedzę techniczną 
wykonać zadanie; 

  obecną sytuacją pandemiczną wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 uniemożliwiającą 
dokonanie niezbędnych uzgodnień lub koniecznością uzyskania dodatkowych opinii / uzgodnień. 
 

  
Zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 
1535, 1773) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić w drodze uchwały wykaz 
wydatków niewygasających. 
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