
Zarządzenie Nr 62/2022BURMISTRZ MIASTA PAGnlubie-Dobrzynia Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia
woj.kujawsko-pomorskie z dnia 31 maja 2022r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości danych za rok 2021 dotyczących wykonania budżetumiasta Golubia-Dobrzynia, wykazu osób prawnychi fizycznych oraz jednostek organizacyjnychnieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń,umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, wykaz osób prawnychi fizycznych oraz jednostekorganizacyjnych 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 2022 r.poz. 559 ze zm.) oraz art. 37 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), zarządzam, co następuje:

81
Podaję do publicznej wiadomości dane za 2021 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 UrzędzieMiasta oraz umieszczeniu w BIP.

Gosgeił Jed o-pltP



Załącznik do Zarządzenia Nr 62/2022
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 31 maja 2022r.

Informacje, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z2021 r. poz. 305 ze zm.), za rok 2021, dotyczące Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, w zakresie:

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

dochody wykonane: 71.653.169,48 zł;
— wydatki wykonane: 68.054.793,62 zł;

nadwyżka budżetowa wykonana: 3.598.375,86 zł;

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

dochody otrzymane / wykonane:
dz. 710, rozdz. 71004 par. 2007: 19.544,53 zł;
dz. 750, rozdz. 75023 par. 6637: 21.615,88 zł;
dz. 853, rozdz. 85395 par. 2057: 32.500,00 zł;
dz. 900, rozdz. 90095 par. 6637: 394.995,88 zł;
dz. 926, rozdz. 92601 par. 6637: 66.508,00 zł;
razem: 535.164,29 zł;

3. art.37 ust. 1 pkt2lit. „e” - kwotę zobowiązań,o których mowa w art.72 ust. I pkt 4:

Na dzień 31.12.2021 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_wyłaczeniem środków UE.
wskazanych w szczególności w pkt. 2);

dz. 801 rozdz. 80104 par. 2310: 481.616,52 zł;
dz. 921 rozdz. 92116 par. 2320: 93.000,00 zł;
razem: 574.616,52 zł;

udzielone dotacje innym jednostkom samorządu terytorialnego:

dz. 750 rozdz. 75023 par. 6309: 173,26zł;
dz. 801 rozdz. 80195 par. 2310: 16.586,69 zł;
razem: 16.759,95 zł;

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

Nie udzielono poręczeń i gwarancji.

6. art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. „P” — 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 zewskazaniem wysokości umorzonych kwoti przyczyn umorzenia:



r

Kwota 1 Przyczyna |Lp. | Podmiot Rodzaj należności Rodzaj ulgi
ż :| umorzenia umorzenia

|

1
im.ZY podatek od nieruchomości|odroczenie terminu płatności 20 687.00 zł oaasytuacja |

Kwiatkowskiego (zobowiązania za 2019 r.) (decyzja z dn. 16.02.2021 r.) )

podatnika |

|I |
|

|

2= podatek od nieruchomości|umorzenie należności
10 578.00zł Asynacja |

Kwiatkowskiego (zobowiązania za 2020 r.)|(decyzjaz dn. 19.10.2021 r.)
|

:

wodkmika
|

|

|

. |
|

3 Krystyna i podatek od nieruchomości|odroczenie terminu płatności
33 666.00 zł = sytuacja

|

Wiesław Molek (zobowiązanie za 2020 r.)|(decyzja z dn. 25.03.2021 r.) wz dalnika
|

łączne zobowiązanie
| : pieniężne (zobowiązanie : : 1 trudna sytuacja || 4 kein za 2020r. — podatek rolny szRTEmor) 858,00 zł|finansowa| ę

110,00 zł; podatek AAS) Tale
podatnika

nieruchomości 758,00 zł)

nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej:

Lp. Beneficjent pomocy publicznej ]
1 |Prywatny Transport Małgorzata Chojak

2|Przedsiębiorstwo Usługowe "Mateusz" Wysocki Sławomir

lm|a Kamila Figurska "U Kamilii" Zakład Fryzjerski Kamila
Figurska

Marek Kozieja Firma Produkcyjno-Handlowa "MAKO"

| 5 |P.P.H.U. GOL-TRANS-SPED Kazimierz Dąbrowski

6 Instalatorstwo Sanitarne Stefan Wilamowski

|
7 |"MEBLOPOL"- Producent Mebli Gościński Dariusz

| 8_|ISTRAILSp. z 0.0.

| Lp. | Beneficjent pomocy publicznej
1

| Agrolok sp. z o.o.
_2 |Błotnicka Emilia
3_|Dybowski Jan
4|Ingram Grzegorz
5_|Janicki Piotr

| 6|Jasieniecka Barbara
|_7_|Opacki Andrzej

7. art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. „g” - wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych



Szefler Maciej
Wroński Roman

10 Wroński Waldemar
11 Żabiński Paweł



Uzasadnienie

Zgodniez art. 37 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r.poz. 305 ze zm.), zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do publicznej wiadomości, informacje, októrych 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. „e” - 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 pkt2lit. „e” - wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem

podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą,
— art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. „PP — 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 pomocypublicznej.


