
UCHWAŁA NR LIII/290/2018 
Rady Miejskiej w Golinie 

z 14 czerwca 2018 r. 
w sprawie zmiany budżetu na rok 2018 

 
Na podstawie: 
- art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 litera „d”, pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) 
- art. 212, 258 i 264 ust. 3 i 4  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych                    
(Dz. U. z 2017 roku, poz.2077 ze zm.) 
Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje: 
 
 §1. W uchwale Nr XLVI/226/2017 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 28 grudnia 2017 r.  
w sprawie budżetu Gminy Golina na rok 2018 zmienionej: 
- Zarządzeniem Nr 5 / 2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku 
- Uchwałą Nr XLVIII / 269/ 2018 z dnia 08 lutego 2018 roku 
- Zarządzeniem Nr 10/ 2018 z dnia 09 lutego 2018 roku 
- Uchwałą Nr XLIX/ 278/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku 
- Zarządzeniem Nr 15/2018 z dnia 2 marca 2018 roku 
- Zarządzeniem Nr 19/2018 z dnia 14 marca 2018 roku 
- Zarządzeniem Nr 23/2018 z dnia 29 marca 2018 roku 
- Zarządzeniem Nr 27/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 roku 
- Uchwałą Nr LII/ 289/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku 
- Zarządzeniem Nr 32/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku 
- Zarządzeniem Nr 44/2018 z dnia 22 maja 2018 roku 
- Zarządzeniem Nr 47/2018 z dnia 07 czerwca 2018 roku 
 

wprowadza się następujące zmiany: 
 
1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 653 103,92 zł 
     to jest do kwoty                 46 939 074,12 zł 
     z tego dochody bieżące  zwiększa się o kwotę 515 820,92 zł to  jest do kwoty      43 058 587,12 zł 
     dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 137 283,00 zł to jest do kwoty                3 880 487,00 zł 
     zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 
2. Uchwalone w § 2 ust.1 wydatki budżetu gminy zwiększa  się o kwotę  2 353 103,92 zł                                             
     to jest do kwoty                          52 299 804,07 zł                           
     z tego: 
     wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 238 896,60 zł to jest do kwoty                     40 840 630,31 zł                  
     wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2 114 207,32 zł to jest do kwoty           11 459 173,76 zł                                     
     zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały. 
3. Postanowienia § 3 uchwały Nr XLVI /226/2017 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 28 grudnia 2017 r. 
otrzymują brzmienie:  „Deficyt budżetu w kwocie 5 360 729,95 zł zostanie sfinansowany przychodami 
z tytułu kredytu i wolnych środków”. 
4.  Postanowienia § 4 Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XLVI / 226 / 2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. 
otrzymują brzmienie:  
     1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości    6 762 729,95 zł 
     2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości      1 402 000,00 zł                                                               
     3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 
5. Postanowienia § 5 Uchwały Nr XLVI/226/2017 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 28 grudnia 2017 r. 



otrzymują brzmienie: „Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz 
emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6 800 000,00 zł, w tym na: 
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1 500 000,00 zł”. 
6. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVI/226/2017 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 28 grudnia 2017 r.  
zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, otrzymuje brzmienie 
określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 
7. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVI/226/2017 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 28 grudnia 2017 r. 
zawierający zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na rok  
2018, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 
8. Postanowienia § 10 ust. 1 tiret 2 Uchwały Nr XLVI/226/2017 Rady Miejskiej w Golinie z dnia  
28 grudnia 2017 roku otrzymują brzmienie: 
- zaciągania kredytów, o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2-4 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 r. do 
wysokości 5 300 000,00 zł”. 
 
 §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. 
 
 
 
 
        Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
                 Wojciech Wojdyński 
 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
    
 
 
 
 
I.DOCHODY wg stanu na 07 czerwca  2018 roku                        46 285 970,20       
zmiana o                    653 103,92 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Razem                 46 939 074,12 
 
 
II.WYDATKI wg stanu na 07 czerwca 2018 roku           49 946 700,15 
zmiana o                                                                                                                         2 353 103,92 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Razem                 52 299 804,07 
             
 
 Zmiany budżetu obejmują: 
1) zwiększenie dochodów z tytułu: 
  - pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na budowę ( przebudowę) dróg dojazdowych 
   do gruntów rolnych oraz na zakup sadzonek drzew miododajnych,  
  - dofinansowania do zrealizowanego w 2017 roku „Lokalnego  Programu Rewitalizacji dla Gminy 
Golina na lata 2017-2023”, 
 - zwrotu niewykorzystanej przez Starostwo Powiatowe w Koninie dotacji z tytułu realizacji Projektu 
   „ Wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim” 
2) zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 
  w 2018 na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego  z dnia 04 maja 2018 roku. 
       Pozostałe zmniejszenia i zwiększenia dochodów wynikają z konieczności dostosowania planu 
poszczególnych dochodów do należności wynikających ze sprawozdania Rb-27 na koniec                               
I kwartału 2018 roku. 
Planowane do zwiększenia dochody w kwocie 653 103,92 zł  oraz przychody z tytułu kredytu 
długoterminowego w kwocie 1 700 000,00 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków w kwocie  
2 353 103,92 zł, z tego: na wydatki bieżące 238 896,60 zł , na wydatki majątkowe 2 114 207,32 zł. 
 
Do wydatków budżetu wprowadzone zostały nowe zadania inwestycyjne: 
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Golina, ul. Sienkiewicza,  
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sługocinek, 
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Golina, ul. Targowa 
- przebudowa drogi w miejscowości Golina, ul. Armii Poznań. 
Na wydatki bieżące związane z remontami dróg zwiększone zostały środki o kwotę 173 621,10 zł. 
Planowane do wykonania w ramach funduszu sołeckiego wydatki inwestycyjne dotyczące 
przebudowy dróg w sołectwach: Kawnice, Przyjma, Rosocha, Węglew zostały przeniesione do 
wydatków bieżących i sklasyfikowane jako remonty . 
   Pozostałe przesunięcia wydatków wynikają z bieżących potrzeb w trakcie wykonywania budżetu 
roku 2018. 

 


