
                           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 r. o samorządzie gminnym

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

 - art. 211, 212, 218, 219, 220, 234, 239 oraz 257  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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

 - Uchwałą Nr XXXI / 162 / 2017 z dnia 23 lutego 2017 roku

 - Uchwałą Nr XXXII / 163 / 2017 z dnia 6 marca 2017 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 1 152 296,00 zł

    to jest do kwoty: 43 390 683,00 zł

    z tego:

    dochody bieżące zwiększa się o kwotę 516 626,00 zł to jest do kwoty: 41 645 853,00 zł

    dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 635 670,00 zł to jest do kwoty: 1 744 830,00 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

    zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł

    to jest do kwoty: 11 421 083,00 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 3

3. Uchwalone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 1 152 296,00 zł

    to jest do kwoty: 43 864 683,00 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 2

4. Uchwalone w § 2 ust. 1 tiret 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 487 526,00 zł 

37 729 776,29 zł

5. Uchwalone w § 2 ust. 1 tiret 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 664 770,00 zł

6 134 906,71 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

6. W załączniku nr 7 do Uchwały Nr  XXX/147/2016 Rady Miejskiej w Golinie, zawierającym zestawienie

    planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego, dokonuje się zmian określonych w załączniku

    nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny.

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

w Golinie i w Biuletynie Informacji Publicznej.

    to jest do kwoty:

UCHWAŁA NR XXXIII/169/2017

Rady Miejskiej w Golinie

z 30 marca 2017 r.

    to jest do kwoty:



                                                               Uzasadnienie 

  do Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXXIII/169/2017 z 30 marca 2017 r.

                                   w sprawie zmiany budżetu na rok 2017

I. DOCHODY wg stanu na 6 marca 2017 roku 42 238 387,00

zmiana o 1 152 296,00

  Razem 43 390 683,00

II. WYDATKI wg stanu na 6 marca 2017 roku 42 712 387,00

zmiana o 1 152 296,00

  Razem 43 864 683,00

Dochody i wydatki budżetu ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 1 152 296,00 zł 

na podstawie:

 - pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 marca br. zawiadamiającego o zwiększeniu planu dotacji 

celowych w rozdziale 85230 o kwotę 44 654 zł, z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego 

"Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020"; 

 - pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 marca br. zawiadamiającego o zwiększeniu planu dotacji 

celowych w rozdziale 80103 o kwotę 171 050 zł i rozdziale 80104 o kwotę 130 000 zł, z przeznaczeniem 

na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego za okres od stycznia do grudnia 

2017r. ; 

 - pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie z dnia 21 marca br. zawiadamiającego o 

zwiększeniu planu dotacji celowych w rozdziale 75101 o kwotę 3 000 zł, z przeznaczeniem na zakup 

dodatkowych lub rezerwowych przezroczystych urn wyborczych;  

 - na podstawie porozumienia międzygminnego, zawartego w roku 2016, którego liderem jest gmina 

Ceków-Kolonia, a dotyczącego realizacji projektu pn. "Zakup samochodu specjalistycznego do 

zapobiegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych dla jednostek OSP regionu 

Kalisko-Konińskiego" . Na podstawie aneksu do w/w Porozumienia gmina Ceków-Kolonia przekaże 

gminom-partnerom otrzymaną dotację (635 670,00 zł), którą gminy przeznaczą na zapłatę faktur za 

zakupione samochody. Przekazana wcześniej gminie Ceków-Kolonia na ten cel dotacja w kwocie 264 

330,00 zł zostanie zwrócona gminom-partnerom. 

 - oszacowania przewidywanej kwoty zwrotów z tytułu nienależnych świadczeń rodzinnych i 

alimentacyjnych, i związanych z nimi odsetek (rozdz.85502, kwota 15 000 zł). 

 - pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 marca br. zawiadamiającego o zwiększeniu planu dotacji 

celowych w rozdziale 85415 o kwotę 72 495 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art.90d i 90e ustawy o systemie oświaty;

 - umowy nr DPR.U.43/2017 z dnia 29.03.2017r. zawartej z Województwem Wielkopolskim, na podstawie 

której Gmina otrzyma dotację w kwocie 46 301,40 zł z przeznaczeniem na opracowanie programu 

rewitalizacji dla Gminy Golina. Środki własne na ten cel w kwocie 5 900 zł wprowadzono do budżetu 

Uchwałą Rady z dnia 23.02.br. 

 - pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017, ustalającego ostateczną wartość dochodów z 

tytułu subwencji ogólnej (zwiększenie subwencji oświatowej o 17 523,00 zł) i dochodów z tytułu udziału 

gminy w PIT na 2017r. (zmniejszenie planu o 3 567,00 zł);



Otrzymane dotacje na realizację bieżących zadań własnych i zleconych wydatkowano w

odpowiednich rozdziałach i paragrafach.

Z wykazu usunięto również zadanie " Opracowanie programu rewitalizacji Gminy Golina", które

zostało błędnie sklasyfikowane jako wydatek majątkowy. Wydatek przeniesiono do wydatków 

bieżących, zgodnie z zaleceniem wynikającym z Uchwały RIO Nr 6/518/17 z dnia 21 marca br. 

Równocześnie dokonano przeniesienia planowanych wydatków z rozdziału 90095 do rozdziału 70095,

zgodnie z wskazówkami Województwa Wielkopolskiego. 

W rozdziale 92120 wprowadzono wydatek w kwocie 4 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie gminnej 

ewidencji zabytków nieruchomych. 

Wprowadzono nowe zadanie "Budowa placu zabaw przy Przedszkolu "Baśniowy Dworek" w Golinie, o 

wartości 35 000 zł. 

 - oszacowania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na podstawie 

aktualnych przypisów i wykonania roku ubiegłego. 

Dotację na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów powiększono o środki własne w kwocie 

18 124 zł, do łącznej kwoty 90 619 zł. 

W wydatkach majątkowych wprowadzono nową pozycję - "Realizacja projektu pn. "Zakup samochodu 

specjalistyczngo do zapobiegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych dla 

jednostek OSP regionu Kalisko-Konińskiego", usuwając jednocześnie pozycję dotyczącą dotacji dla 

gminy Ceków-Kolonia na realizację tego zadania. 


