
UCHWAŁA NR LXI/329/2018 

Rady Miejskiej w Golinie 

z 11 października 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 ze zm.) 
- 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 roku 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 
- Uchwałą Nr LVI/ 302/2018 z dnia 05 lipca 2018 roku 
- Uchwałą Nr LVII/304/2018 z dnia 19 lipca 2018 roku 
- Zarządzeniem Nr 65/2018 z dnia 23 lipca 2018 roku 
- Zarządzeniem Nr 72/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 roku 
- Zarządzeniem Nr 86/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku 
- Uchwałą Nr LIX/317/2018 z dnia 20 września 2018 roku 
- Zarządzeniem Nr 95/2018 z dnia 26 września 2018 roku 
 

wprowadza się następujące zmiany: 
 
1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 147 834,56 zł 
     to jest do kwoty                 48 249 718,82 zł 
     z tego dochody bieżące  zwiększa się o kwotę 61 234,56 zł to  jest do kwoty        43 683 108,86 zł 
     dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 86 600,00 zł to jest do kwoty                 4 566 609,96 zł 
     zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 
2. Uchwalone w § 2 ust.1 wydatki budżetu gminy zwiększa  się o kwotę 147 834,56 zł                                             
     to jest do kwoty                           53 575 448,77 zł                           
     z tego: 
     wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 144 834,56 zł to jest do kwoty                     41 432 654,49 zł                  
     wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł to jest do kwoty                   12 142 794,28 zł                                     
     zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały. 



3. 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 4 do niniejszej uchwały. 
4. 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 5 do niniejszej uchwały. 
5. W uchwale Nr XLVI/226/2017 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 28 grudnia 2017 r. dodaje się §13a  
o następującej treści: 
Ustala się wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Goliny do wysokości 35 000,00 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 
do Uchwały Nr LXI/329/2018 z 11 października  2018 r. 

w sprawie zmiany budżetu na rok 2018 
 

 
I.DOCHODY wg stanu na 26 września 2018 roku                       48 101 884,26       
zmiana o                   147 834,56 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Razem               48 249 718,82 
 
 
II.WYDATKI wg stanu na 26 września 2018 roku           53 427 614,21 
zmiana o                                                                                                                            147 834,56 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Razem                 53 575 448,77 
             
 Zmiany budżetu obejmują: 
- zwiększenie dochodów z tytułu: 
   - dotacji celowej na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych  w kwocie  
      86 600,00 zł, 
   - dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu 
      Sprawiedliwości przeznaczonej na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla ochotniczych 
      straży pożarnych w kwocie 57 665,07 zł, 
   - dotacji celowej na realizację projektu” Kopalnia kompetencji…..” w kwocie 1 307,60 zł ( zmiana  
      klasyfikacji i zwiększenie planu na podstawie pisma Lidera projektu z dnia 02 października 2018r- 
      uwzględniono środki nieotrzymane w roku 2017), 
   - wpłat uczniów za zniszczone książki – 2 261,89 zł 
      Pozyskane środki ze zwiększenia dochodów w kwocie 147 834,56 zł przeznacza się na zwiększenie 
wydatków majątkowych z tytułu: 
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsc rekreacji w gminie Golina 
   w kwocie 3 000,00 zł 
oraz wydatków bieżących z tytułu: 
- pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego na remont chodnika przy ul. Kusocińskiego 
  w m. Golina  - 15 000,00 zł, 
- utrzymania dróg, ulic i chodników na terenie gminy 13 585,12 zł, 
- zakupu wyposażenia i  sprzętu ratownictwa  dla ochotniczych straży pożarnych 58 247,55 zł, 
- zakupu materiałów dla OSP Rosocha        - 1 100,00 zł, 
- remontu pomieszczeń garażowych w OSP Przyjma 2 840,00 zł, 
- remontu dachu na garażach OSP Golina – 20 000,00 zł, 
- zakupu książek do Szkoły Podstawowej w Kawnicach – 2 261,89 zł 
- dotacji celowych dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu pomocy  
  społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – 9 000,00 zł z tego: 
  - dla Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w Adamowie – 5 000,00 zł, 
  - dla Stowarzyszenia „ Nasza Radolina” – 4 000,00 zł, 
- utwardzenia placu przy plenerowej siłowni zewnętrznej na Osiedlu Zachód  – 6 000,00 zł, 
- remontu dachu na pomieszczeniach filii bibliotecznej w Przyjmie   - 6 800,00 zł, 
- remontu ( konserwacji ) boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Golinie – 10 000,00 zł. 
Środki z dotacji celowej na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych przeznacza się na  
przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Golina, ul. Sienkiewicza, zdejmując 
jednocześnie środki własne w tej samej wysokości przeznaczając je na inne zadania. 
       Pozostałe przesunięcia wydatków wynikają z bieżących potrzeb w trakcie wykonywania budżetu 
roku 2018. W ramach funduszu sołeckiego dokonuje się następujących zmian: 



- w sołectwie Brzeźniak  z przedsięwzięcia „ Zakup opału do świetlicy ” kwotę 300,00 zł w rozdziale 
92109  § 4210 przenosi się na „ Organizację spotkań kulturalno - sportowych”( zakupy), 
 
- w sołectwie Golina - Kolonia z przedsięwzięcia „ Opracowanie projektu  3 progów zwalniających 
wraz z umieszczeniem  znaków drogowych” kwotę 1 750,00 zł z r.60016 § 4300 przenosi się na nowe 
przedsięwzięcie „ Wykonanie konstrukcji chaty grillowej” r. 92109 § 4300, 
- w sołectwie Przyjma zmienia się nazwę przedsięwzięcia  „ Zakup kosiarki na plac rekreacyjno – 
sportowy  w Przyjmie” na „ Zakup kosy spalinowej z wyposażeniem”. Z zadania pn. „Udział                         
w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi na 2018 rok” kwotę 1 250,00 zł oraz z zadania  
pn. „ Zakup środków wykorzystywanych do utrzymania czystości i porządku” kwotę 782,50 zł 
przenosi się na zadanie „ Zakup impregnatów do konserwacji drewna na altanę oraz kostki brukowej  
na dokończenie utwardzenia placu rekreacyjno – sportowego” kwotę 1 600,00 zł oraz na zadanie 
„ Organizacja imprez kulturalno – sportowych” kwotę 432,50 zł ( zakupy).Przesunięcia między 
zadaniami dotyczą r. 92109 § 4210. 

 


