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UCITWAŁA Nr XVI/80/20 1 6

RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE
z2l stvcznia2016 r.

w §prawie budŻetu na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkł 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dńa 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 t. poz. 1515), art. art. 2I2, 2I4,215, 222, 235-23],
258 i 264 ust. 3 ustawy z dńa 27 sierpnia 2009 r. o finansach pubiicznych (Dz. lJ. z 2013 r.
poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1.Ustala się dochody budzetu na20I6 rok w łącznej kwocie 32.791.599,00 ń
ztego:
1) dochody biezące w kwocie 31.730.599,,a0 zł.
2) dochody majątkowe w kwocie 1.061.000,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwa§.
2. Dochody, o których mowa w ust, 1 obejmują w szczegolności:
1) dotacje celowe narealizacjęzadanzzalłesuadministracji rządowej i innych zleconych

odrębnymi ustawami, zgodnie zzałącznil<iem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się wyda&i budżetu na rok 20t6 w łącznejkwocie 33.774.5gg,Oa zł,
ztego:
1) wydatki bteżące w kwocię 29.810.944,91 ń.
2) wydatki majątkowe w kwocie 3.963.654,09 zł.
zgodnie zza\ącznikiem Nr 2 izałącznikiem Nr 4.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczegóIności wydatki na realizację zadań
z zafłesu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie
zzałącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt budzetu w wysokości 983.000100 zł zostanie sfinansowany przychodami ztytllłu
kredytów ipoĘczek.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budzetu w wysokości
2.452.500,00 zł. --,- "
2. OkreŚla się łącznąkwotę planowanych rozchodów budzetu w wysokości 1.469.500,0o zŁ.

*, 3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawierazałącznik Nr 5.

§ 5. OkreŚla się limit zobowiązńzĘtńuzaciryanych kredytów ipoĘczekoraz
emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.952.500r}n ń,w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficl.tu budzetu 1.500.000,00 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budzetu Gminy w kwocie 983.000,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciryniętych zobowiąz an z Ęrtńu zaciąniętych kredytów

kwocie 1.469.500,00 zł.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, ztego;
1) dotacje dlajednostek sektora finansów publicznych
2) dotacje dlajednostek spoza sektora finansów publicznych

. zgodnie zzałącznilńem Nr 6.

§ 7. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków zpodzińemkwot oraz
okreŚleniem przedsięwzięć do reńizacji poszczególnych sołectw, zgodnie
zzałącznilłem Nr 7.

§ 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.2ż3
ust. 1 ufp oraz wydatków nimi finansowanych, Źgodnie z'zalącziikiem Nr 8.
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§ 9. Ustala się maksymalnąwysokośópoĘczek i kredytów krótkoterminowych zactryartych
pftEZ Burmistrza Goliny w roku budzetowym do kwoty 1.500.000,00 zł.

§ 10. Upowaznia się Burmistrza Goliny do:

l) zaciągańa kredytów i poży czek:
- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficYtu

budzetu do wysokości 1.500.000,00 zł,
- zaciryania kredytów, o których mowa w art. 89 ust. 1pkt2-4u.f.p zdńa27 sierpnia

2009 t. do wysokości2.452.500,00 zł.
2) dokonywaruazmianw budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków

między paragrafami irczdzińami w ramach dziŃu:
- * iut r"sii wydatków na wynagrodzęńazę stosunku pracy,

- wydatków majątkolvych między zadaniami w ramach działu jednorazowo do kwoty
5.000,00 zł.

3) ptzekazańa uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zacięańa
ŻobowięńzĘĄńuumów, których realizacjaw roku budzetowym i w latach następnych
jest niezbędna do zapewnienia ciągłości dziŃańajednostki i z których wynikające
płatno ści wyŁ,r aczaj ą p o za 20 I 6 r ok.

4) lokowania wolnych środków budzetowych na rachunkach w innych baŃach.

§ 11. Określa się sumę, do której Burmistrz Goliny moze samodzielnie zaciryaĆ
zobowiązania w wysokości 200.000 r00 zł.

§ 12. 1. Dochody ztytńuwydawania zervło\eńnasprzedażnapojów alkohoiowych w kwocię
1 3 5. 0 0 0, 0 0 ń pr zeznacza s ię na wydatki na r e alizacj ę zadń okre ś lonych :

1) w programie profilaktyki irozwiąrywania problemów alkoholowych w wysokoŚci
130.000,00 zł.

2) w gminnym programie przeciwdzińaruanarkomanii w wysokości 5.000100 zł.

2. Dochody z wpŁywów zĘtńu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustałrry

Prawo ochrony środowiska przę7rracza się na finansowanie wydatkow z zakłesu
ochrony środowiska, określonym ustawą zgodnie zzałącznikiem Nr 9.

3. Dochody uzyskane z opłatza gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie
1.150.000,00 ńptzeznacza się na finansowanie systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi, zgodnie zzałącznikiem nr 10.

§ 13. Tworzy się rezerwy:
1) ogólnąw wysokości 37.50a,00 zł,
2) celowe w wysokości 66.600,00 zł,

z te go na r ealizacj ę zadń własnych z zakc ęsu zar ządzańa kryzysowe go w wysoko Ś ci
66.600,00 zł.

§ 14. Wykonanie UchwaĘ powierza się Burmistrzowi Goiiny-

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocąobowiązującąod 1 stycznia2016 t.

i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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Przewodnicząca Rady Miej skiej
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