
UCHWAŁA NR XLIX/278/2018 
Rady Miejskiej w Golinie 

z 27 lutego 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 2017 r. poz. 1875 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) 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 2017 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 

wprowadza się następujące zmiany: 
 
1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 379 597,27 zł 
     to jest do kwoty                 44 485 062,26 zł 
     z tego dochody bieżące  zmniejsza się o kwotę 379 597,27 zł to  jest do kwoty    42 061 586,26 zł 
     zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 
2. Uchwalone w § 2 ust.1 wydatki budżetu gminy zwiększa  się o kwotę  1 920 402,73 zł                                             
     to jest do kwoty                          46 683 062,26 zł                           
     z tego: 
     wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 143 785,43 zł to jest do kwoty                   38 745 550,82 zł                  
     wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 776 617,30 zł to jest do kwoty           7 937 511,44 zł                                    
     zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały. 
3. Postanowienia § 3 uchwały Rady Miejskiej w Golinie otrzymują brzmienie: „Deficyt budżetu  
w kwocie 2 198 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu”. 
4.  Postanowienia § 4 Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XLVI / 226 / 2017 z dnia 28 grudnia 2017 
     roku otrzymują brzmienie:  
     1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości    3 600 000,00 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 Rady Miejskiej w Golinie Nr XLVI/226/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. 
otrzymują brzmienie: „Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek  oraz 
emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5 100 000,00 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, zawierający zestawienie 
planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem          
nr 5 do niniejszej uchwały. 
7. Postanowienia § 10 ust.1 tiret 2  Uchwały Nr XLVI/ 226/ 2017 Rady Miejskiej w Golinie 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  3 600 000,00 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 XLIX/278/2018 z 27 lutego  2018 r. 

w sprawie zmiany budżetu na rok 2018 
 
 
 
 
I.DOCHODY wg stanu na 09 lutego 2018 roku                        44 864 659,53       
zmiana o                 -  379 597,27 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Razem                 44 485 062,26 
 
 
II.WYDATKI wg stanu na 09 lutego 2018 roku           44 762 659,53 
zmiana o                                                                                                                         1 920 402,73 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Razem                 46 683 062,26 
             
 
 Zmiany budżetu obejmują: 
- zmniejszenie dochodów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 452 416,00 zł  
- zwiększenie dochodów z tytułu: 
   - podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych  o kwotę  17 048,53 zł 
   - podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 27 000,00 zł 
   - realizacji Programu LUS  16 200,00 zł 
   - realizacji Programu Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI” 
     12 570,20 zł 
- zwiększenie wydatków z tytułu: 
  - utrzymania dróg gminnych  114 232,00 zł 
  - dotacji dla powiatu na realizację programu „ Zastosowanie TIK w powiecie konińskim” 16 199,08 zł 
  - budowy ścieżek rowerowych i punktu przesiadkowego  424 900,00 zł 
  - budowy dróg, ulic i chodników na terenie gminy   1 147 317,30 zł 
  - rewitalizacji Starówki – 34 400,00 zł 
  - reklamy i promocji  5 000,00 zł 
  - realizacji programu Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”  
     8 754,26 zł 
  - budowy oświetlenia ulicznego 80 000,00 zł  
  - modernizacji pomieszczeń socjalnych w budynku na stadionie  90 000,00 zł 
- zmniejszenie wydatków z tytułu: 
  - realizacji programu ‘Wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą w K OSI” 399,91 zł 
   Na pokrycie zwiększonych  wydatków oraz zmniejszonych dochodów planuje się przychody  
   z tytułu kredytu w kwocie 2 300 000,00 oraz dochody w kwocie 72 818,73 zł. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 

               Wojciech Wojdyński 
 


