
UCHWAŁA NR LXIX/348/2022 
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

zmieniająca uchwałę Nr LXVII/345/2022 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających 
z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków 

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, 
poz. 1964, poz. 2414) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określony w załączniku nr 1 do Uchwały Nr LXVII/345/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie 
ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu 
finansowego tych wydatków, wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Golubia-Dobrzynia na 
2022 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 oraz ostateczny termin ich dokonania, 
otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały. 

§ 2. Określony w załączniku nr 2 do Uchwały Nr LXVII/345/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie 
ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu 
finansowego tych wydatków, plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022, 
otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały. 

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

§ 4. 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 LXIX/348/2022 

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 r. oraz ostateczny termin ich dokonania 

L.p. Zadanie Kwota Ostateczny termin 
dokonania wydatku 

1 Poprawa stanu technicznego ul. Ceglanej 159.895,31            30.06.2023r. 
2 Doposażenie szkół podstawowych w Golubiu-Dobrzyniu w zakresie edukacji 

komunikacyjnej 70.100,00 30.06.2023r. 

3 Dokumentacja projektowa wraz badaniami dla wszystkich odcinków murów 
obronnych oraz roboty budowlane  99.630,00 30.06.2023r. 

4 Poprawa stanu technicznego ciągu pieszego w pasie drogi wojewódzkiej - ul. 
PTTK 23.000,00 30.06.2023r. 

5 Montaż paneli fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Miasto Golub-Dobrzyń 138.535,00 30.06.2023r. 
 Razem 491.160,31  
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIX/348/2022 

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2022r. 

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan W tym 
wydatki 

majątkowe 
600   Transport i łączność 182.895,31 182.895,31 
 60013  Drogi publiczne wojewódzkie  23.000,00   23.000,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23.000,00 23.000,00 
 60016  Drogi publiczne i gminne 159.895,31 159.895,31 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 159.895,31 159.895,31 

700   Gospodarka mieszkaniowa 138.535,00 138.535,00 
 70095  Pozostała działalność 138.535,00 138.535,00 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 138.535,00 138.535,00 

800   Oświata i wychowanie 70.100,00 70.100,00 
 80101  Szkoły podstawowe 70.100,00 70.100,00 
  6057 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
59.585,00 59.585,00 

  6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

10.515,00 10.515,00 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 99.630,00 99.630,00 
 92195  Pozostała działalność 99.630,00 99.630,00 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 99.630,00 99.630,00 

Raze
m 

491.160,31 491.160,31 
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Uzasadnienie 

 
 

    Zgodnie z informacją Wydziału Infrastruktury i Wydziału Komunalnego  Urzędu Miasta Golubia-
Dobrzynia, zadania inwestycyjne pn.:  

1. „ Poprawa stanu technicznego ciągu pieszego w pasie drogi wojewódzkiej – ul. PTTK” 

2. „Montaż paneli fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Miasto Golub-Dobrzyń” 

 i dotyczące ich zaplanowane wydatki nie zostaną zrealizowane do końca 2022 r. W związku z powyższym 
wydziały wnioskują o uznaniu zaplanowanych w 2022r. wydatków na powyższe zadania jako wydatki 
niewygasające.  

 
Dla zadania pn.” Poprawa stanu technicznego ciągu pieszego w pasie drogi wojewódzkiej – ul. PTTK” 
została podpisana umowa nr 306/2022 Panem Andrzejem Osłowskim, prowadzącym działalność 
gospodarczą pod firmą ROADPLAN Andrzej Osłowski,  ul. Piernikarska 6, 87-100 Toruń, dotycząca 
sporządzeniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ww. zadania z terminem wykonania przedmiotu 
umowy do dnia  29.12.2022 r. Następnie dnia 28.12.2022 r. do Urzędu Miasta wpłynęło pismo Wykonawcy, 
w którym prosi o przedłużenie terminu realizacji, co uzasadnia koniecznością uzyskania długotrwałych 
uzgodnień, w tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w 
Bydgoszczy.  
 
Dla zadania pn.” Montaż paneli fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Miasto Golub-Dobrzyń” Dnia 
22.12.2022 r. została podpisana umowa nr 304/2022 Romanem Klugiewiczem prowadzącym działalność 
gospodarczą pod nazwą, Systemy Fotowoltaiczne SolaraRo Roman Klugiewicz, dotyczącą wykonania 
instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.  Następnie dnia 27.12.2022 r. do 
Urzędu Miasta wpłynęło pismo Wykonawcy, w którym prosi o przedłużenie terminu realizacji umowy, co 
uzasadnia problemem związanym z  koniecznością podpisania nowej umowy Kompleksowej z zakładem 
energetycznym oraz rozdział instalacji elektrycznej – nowe przyłącze.   
 
 
Zgodnie z art. 263 ust. 2,3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. 
poz. 1634 ze zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może podjąć uchwałę w sprawie 
wydatków niewygasających.  
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