
UCHWAŁA NR LVI/302/2018 

Rady Miejskiej w Golinie 

z 05 lipca 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 
(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 r. 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 
- Uchwałą Nr LIII/ 290/ 2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku 
- Zarządzeniem Nr 53/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku 
 

wprowadza się następujące zmiany: 
 
1.W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej Nr XLVI/226/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. wprowadza 
się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 
2. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej Nr XLVI/226/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. zawierający 
wykaz wydatków majątkowych na rok 2018, otrzymuje brzmienie 
 określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 
3. 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 3 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. 
 
 
 
         

 



                                                                       Uzasadnienie  
    
 
 
 W związku z terminem złożenia wniosków, przypadającym na 09.07.2018 rok, przez sołectwa              
na udział w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi na 2018 rok oraz możliwością otrzymania 
dodatkowych punktów za sfinansowanie części wydatków Programu ze środków funduszu sołeckiego 
zaistniała konieczność wprowadzenia zmian w załącznikach do uchwały budżetowej. 
Zmiany w załączniku funduszu sołeckiego obejmują: 
1) dla sołectwa Przyjma 
    - z przedsięwzięcia „Zakup namiotu"  kwotę 1 250,00 przenosi się na przedsięwzięcie „Udział 
       w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi na 2018 rok”, 
 2) dla sołectwa Spławie 
     - z przedsięwzięcia „Organizacja dwóch imprez kulturalno- sportowych” kwotę 1 000,00 zł 
       przenosi się na przedsięwzięcie „Udział w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi  
       na 2018 rok”, 
 3) dla sołectwa Radolina  
      - zmienia się klasyfikację środków przeznaczonych na przedsięwzięcie „Udział w konkursach  
         Programu Wielkopolska Odnowa Wsi na 2018 rok” z działu 900 na dział 921,  
 4) dla sołectwa Sługocinek 
       - z przedsięwzięcia „Zakup namiotu” kwotę 595,00 zł przenosi się na przedsięwzięcie 
          „Zakup dwóch lamp ulicznych”, 
  5) dla sołectwa Kraśnica 
       - zmienia się nazwę przedsięwzięcia „Zakup i montaż lamp solarnych (droga 146)  
          na „Wykonanie projektu instalacji oświetleniowej zakup i montaż lamp przy drodze 146”. 
Zmiana nazwy przedsięwzięcia dla sołectwa Kraśnica ujęta jest także w załączniku wydatków 
majątkowych na rok 2018.              

 


