
                           w sprawie zmiany budżetu na rok 2017

Na podstawie:
 - art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera "d", pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz.U. z 2016 r. poz. 446)

 - art. 211, 212, 218, 219, 220, 234, 239 oraz 257  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXX / 147 / 2016 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie  

       budżetu Gminy Golina na rok 2017 zmienionej:

 - Zarządzeniem Nr 3 / 2017 z dnia 16 stycznia 2017 roku

 - Zarządzeniem Nr 9 / 2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 123 566,00 zł

    to jest do kwoty: 42 238 289,00 zł

    z tego:

    dochody bieżące zwiększa się o kwotę 123 566,00 zł to jest do kwoty: 41 129 129,00 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 1

3. Uchwalone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 123 566,00 zł

    to jest do kwoty: 42 712 289,00 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 2

4. Uchwalone w § 2 ust. 1 tiret 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 99 200,00 zł 

37 272 152,29 zł

5. Uchwalone w § 2 ust. 1 tiret 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 24 366,00 zł

5 440 136,71 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny.

    roku dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały.

    to jest do kwoty:

UCHWAŁA NR  XXXI/162/ 2017

Rady Miejskiej w Golinie

z 23 lutego 2017 r.

    to jest do kwoty:

2. W załączniku nr 3 do Uchwały Nr XXX / 147 / 2016 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2016

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim 

w Golinie i w Biuletynie Informacji Publicznej.



                                                               Uzasadnienie 

  do Uchwały Nr XXXI/162/2017 Rady Miejskiej w Golinie z 23 lutego 2017 r.

                                   w sprawie zmiany budżetu na rok 2017

I. DOCHODY wg stanu na 31 stycznia 2017 roku 42 114 723,00

zmiana o 123 566,00

  Razem 42 238 289,00

II. WYDATKI wg stanu na 31 stycznia 2017 roku 42 588 723,00

zmiana o 123 566,00

  Razem 42 712 289,00

Dochody i wydatki budżetu ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 123 566,00 zł 

na podstawie:

 - oszacowania przewidywanej kwoty zwrotów z tytułu świadczeń 500+ , 

 - oszacowania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych

na podstawie aktualnych przypisów i wykonania roku ubiegłego, 

 - sporządzonych za Gminę Golina deklaracji podatkowych (od nieruchomości

i leśnego), po stronie dochodów (rozdz.75615) jak i wydatków (rozdz.75095). 

 - aneksu do umowy o dzierżawę sieci wod.-kan. z ZUW Konin (planowane dochody

z tego tytułu w roku 2017 to 14 700 zł). 

 - Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "LUS" Lokalne usługi społeczne

w powiecie konińskim, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Pozyskane środki to kwota 21 600,00 zł.

 W wydatkach bieżących:

 - zwiększono wydatki na remonty w rozdziałach 70005 i 80110 (w budynku socjalnym

w Węglewskich Holendrach wykonano wymianę instalacji elektrycznej, w gimnazjum

natomiast przygotowano pomieszczenie na potrzeby gabinetu stomatologicznego). 

 - zgodnie z uwagami RIO (Uchwała Nr 3/311/2017 z dnia 8 lutego br.) utworzono rozdział 

85446, wyodrębniając środki na dokształcanie nauczycieli w świetlicach z rozdziału 80146. 

 - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016r., 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów

i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonano zmiany paragrafu 291,

w którym księgowane są zwroty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i 500+ z lat ubiegłych. 

 - w związku z przyznaniem przez PUP w Koninie środków finansowych na wykonywanie prac

społecznie użytecznych, w rozdziale 85295 wprowadzono wydatki na świadczenia i środki 

czystości dla osób bezrobotnych .

 - sołectwa Przyjma, Radolina i Spławie przystąpiły do udziału w konkursie "Pięknieje wielkopolska  

wieś 2017", w ramach programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020". Ocena wniosków przewiduje 

punkty za zabezpieczenie wkładu własnego na dzień złożenia wniosku. W związku z powyższym 

w rozdziale 90095 wprowadzono wydatki w kwocie 30 000 zł (§§ 4210 i 4300, po 10 000 dla każdego  

sołectwa). Wprowadzono także kwotę 3 000,00 zł wydatków na wynagrodzenia dla moderatorów. 

 - w rozdziale 85395 wprowadzono dochody i wydatki zaplanowane na rok 2017 w związku z realizacją

projektu "LUS". 
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 W wydatkach majątkowych :

 - zwiększono plan wydatków na budowę PSZOK o kwotę niewydatkowaną w roku 2016 tj. 17 466,00 zł.

 - wprowadzono nową pozycję "Opracowanie programu rewitalizacji Gminy Golina".  Kwota 5 900,00

zł to wkład własny Gminy, na realizację zadania Gmina pozyska dotację w kwocie 46 301,40 zł 

z programu rewitalizacji POPT. 

 - zwiększono o 1000,00 zł plan wydatków na zakup kosiarki dla SP w Radolinie 

 - w związku z podjęciem uchwały o udzieleniu dotacji dla Powiatu Konińskiego na budowę drogi 

powiatowej nr 3229P, do planu wprowadzono wydatek na ten cel w kwocie 150 000,00 zł , zmniejszając 

o tę kwotę plan wydatków na zadanie pn."Budowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy ".
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