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W odpowiedzina interpelację Pani Radnej Dominiki Piotrowskiej dotyczącej opłat związanych
z energią elektryczną i cieplną za rok 2021 części budynku Urzędu Miasta G-D i budynków
Jednostek Podległych Gminy Miasto Golub-Dobrzyń przedstawiamy:

1. Koszty związanez energią cieplną w 2021 r. wyniosły :

- Budynek UM G-D Plac 1000-lecia 25 (w zajmowanej części)-- 30.922,23 zł. — przyłącze
PEC

- Budynek Szosa Rypińska 19B — 15.996,75 zł, — przyłącze PEC

- Ośrodek Sportu i Rekreacji — 111.330,56 zł. — przyłącze PEC

- Miejski Ośrodek Polityki Społecznej — 14.760,00 zł. — zakup węgla
- Dom Kultury — 38.840,31 zł. — zakup węgla
* Sytuacja na rynku energetycznym i paliwowym, rosnące ceny węgla spowodowały wzrost
wydatków o ponad 150% i w okresie styczeń- kwiecień 2022 r. wyniosły 38.925,30 zł.
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Golubia-Dobrzyniai przyznaniem dotacji celowej na
modernizację kotłowni Domu Kultury z węglowej na gazową obecnie trwają prace
instalacyjne i w najbliższych dniach zostanie podpisana umowa sprzedaży/kupna paliwa
gazowego z Polską Spółką Gazownictwa sp. z 0.0. O szczegółach i planowanych
kwotach poinformujemy Państwa oddzielnym pismem.

- Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna — 13.246, 10 zł.
* ul. Żeromskiego — 5.846,10 zł. — przyłącze PEC
* ul. Hallera — 7.400,00 zł. - obciążenie zakupem węgla przez Dom Kultury
Za rok 2022 za media w DomuKultury zapłaciliśmy w pierwszym półroczu 5 tyśzł. Nie
Jesteśmy wstanie przewidzieć, jak wzrosną ceny energii cieplneji energii elektrycznej w
roku2023,

- Szkoła Podstawowa nr1 - 52.225,25 zł. — zakup węgla

- Zespół Szkół Miejskich — 349.463,11 zł. — przyłącze PEC

- Przedszkole Publiczne nr 1 — 141.332,76 zł. — przyłącze PEC

2. Koszty związane z energią elektryczną w2021 r. wyniosły:

- Budynek UM G-D Plac 1000-lecia 25 (w zajmowanej części) — 28.933,20zł.
- Budynek Szosa Rypińska 19B — 2.181,76 zł.

- Ośrodek Sportui Rekreacji — 79.621,49zł.
- Miejski Ośrodek Polityki Społecznej — 15.326,95 zł.

- Dom Kultury — 14.250,07 zł.
* cena za kWhz dnia 15.12.2021 r. — 0,3990
* cena za kWhz dnia 15.09.2022r. - 0,5477

- Miejska i Powiatowa Bibliotek Publiczna (ul. Żeromskiego i ul. Mickiewicza) — 8.141,19
zł,



* Cena za kWh w taryfie szczytowej przy ul. Żeromskiego wynosiła 0,7423 zł., w taryfie
pozaszczytowej 0,5290 zł. W Filii Osiedle Młodych w 2021 roku w taryfie szczytowej zazużycie energii płaciliśmy 0,5090, a pozaszczytowej 0,4360 zł. w roku obecnymza zakupenergii w Filii Osiedle Młodychw taryfie szczytowej w m-cusierpniu zapłaciliśmy 2,898|zł., pozaszczytowej 2,0652 zł. Filia Osiedle Młodych jest ogrzewana piecami
akumulacyjnymi.

- Szkoła Podstawowa nr 1 - 39.044,93 zł.

- Zespół Szkół Miejskich — 104.287,86zł.
- Przedszkole Publiczne nr1 — 36.229.26 zł,

Umowyna dostawę energii elektrycznej są zawarte na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022
r. Cena za dostawę I MWhdla obiektów wynosi zgodnie z obowiązującą umowąnaten
okres 517,00 złnetto.
Cena za dostawę I MWh dla punktów oświetlenia miejskiego wynosi zgodnie z
obowiązującą umowąna ten okres 549, 10 zł netto.
Do tych kwotnależy doliczyć opłaty za dystrybucję energii elektrycznej, którą płacimy do
Energa Operator S.A., w której zawarta jest opłata stała, sieciowa, jakościowa, OZE,
kogeneracyjna, mocowa,przejściowa i abonamentowa.
Cena za I MWhdla punktów oświetlenia, które są majątkiem Energa Oświetlenie Sp.z 0.0.
oraz majątkiem funkcjonalnie powiązanym wynosi zgodnie z obowiązującą umową na ten
okres 450,00 zł netto.

Odnośnie cen za energię elektryczną na przyszły rok informujemy, iż w dniu 14 września
2022 r. w DUUE opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawę energii
elektrycznej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Termin składania i otwarcia ofert

wyznaczono na dzień 11 października 2022 r. Po weryfikacji i sprawdzeniuofert będziemy
wiedzieć jaka to będzie cena.

Sporządzili: nar Bol.Z.-ca skarbnika B. Małecka YN"
Kierownik WGK. Kaślewicz



Odpowiedź na interpelację Radnej p. Dominiki Piotrowskiej

W oparciu o dostępne aktualnie dane, dotyczące Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia i innych
jednostek budżetowych Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia, szacuje się, iż poziom planowanych
wydatków na wynagrodzenia i pochodne w ramach budżetu Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia
( szacowane wydatki w ramach paragrafów 401, 41 I, 412 i 479), uwzględniający podwyżki do
wynagrodzenia minimalnego dla 2023 r., wynosić może w 2023r. odpowiednio dla jednostki:
Urząd Miasta łącznie 5,64 mln zł; Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej łącznie 3,58 mlnzł;
jednostek realizujących zadania z zakresu oświaty i wychowania (Zespół Szkół Miejskich,
Szkoła Podstawowa Nr1, Przedszkole Publiczne, Miejski Zespół Obsługi Oświaty) łącznie
20,38 mln zł; Ośrodek Sportui Rekreacji łącznie 0,82 mlnzł.
Według pozyskanych informacji, liczba osób posiadających aktualnie wynagrodzenie
zasadnicze w wysokości obowiązującego w 2022 r. wynagrodzenia minimalnego, wynosi
odpowiednio w: Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia — 0 osób, Ośrodku Sportu i Rekreacji — 0
osób, Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej — 11 osób, Szkole Podstawowej Nr1 — 13,5
etatów, Zespole Szkół Miejskich — 28 etatów, Przedszkolu Publicznym — 24 etaty, Miejskim
Zespole Obsługi Oświaty — 2 etaty. Poziom planowanych wydatków na wynagrodzenia wrazz
pochodnymi, uwzględniający podwyżki do wynagrodzenia minimalnegodla 2023r. szacuje się
w wysokościach podanych powyżej.
Poziom ewentualnych podwyżek wynagrodzeń dla osób, których wynagrodzenie wynosi nie
mniej niż wynagrodzenie minimalne obowiązujące w 2023 r., uzależniony jest od

prognozowanego stanu budżetu Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia na 2023 r. - w
szczególności planowanego poziomu dochodów,wydatków,przychodówi rozchodów budżetu
oraz wiążącego się z powyższym stanem realizacji wymogów określonych przepisami ustawy
o finansach publicznych (w szczególności art. 242 i 243). Pragniemy wyjaśnić, iż nadal nie

dysponujemy informacjami określanymiprzez Ministra Finansów (corocznie przekazywanymi
JST), w zakresie dochodów budżetu Gminy Miasta Golub-Dobrzyń na 2023 r., w odniesieniu
do:

* planowanego dochoduz tytułu udziału we wpływachz podatku dochodowegood osób
fizycznych;

e planowanego dochodu z tytułu udziału we wpływachz podatku dochodowego od osób
prawnych;

« planowanej kwoty subwencji ogólnej: części wyrównawczej, części równoważącej
oraz części oświatowej.



Powyższe informacje są kluczowe w zakresie określenia poziomu planowanych dochodów
budżetu na 2023 r. oraz wpływają również na poziom możliwy wydatków.



Załącznik nr 13

Odpowiadając na interpelacje radnej Rady Miasta Golubia-Dobrynia p. Dominiki Piotrowskiejdot. odkupienia działki RTBS pragnę wskazać,iż nie zapadła decyzja w sprawie zakupu tejdziałki w związku z tym nie ma możliwości poinformowania o wartości wyceny, gdyż nie byłai nie jest ona wykonywana.

yasfoskrw Kuczkowski


