
                                   w sprawie zmiany budżetu na rok 2014

Na podstawie:
 - art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 litera  "d",  pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym

   (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.)

 - art. 211, 212, 218, 219, 220, 234, 239 oraz 257 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

  (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLVI / 189 / 2014 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie  

budżetu Gminy Golina na rok 2014 zmienionej:

 - Zarządzeniem Nr 5 / 2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku

 - Zarządzeniem Nr 6 / 2014 z dnia 11 lutego 2014 roku

 - Zarządzeniem Nr 9 / 2014 z dnia 7 marca 2014 roku

 - Uchwałą Nr XLVIII / 194 / 2014 z dnia 17 marca 2014 roku

 - Zarządzeniem Nr 14 / 2014 z dnia 31 marca 2014 roku

 - Uchwałą Nr XLIX / 198 / 2014 z dnia 10 kwietnia 2014 roku

 - Zarządzeniem Nr 19 / 2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku

 - Zarządzeniem Nr 23 / 2014 z dnia 23 maja 2014 roku

 - Uchwałą Nr LII / 215 / 2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku

 - Zarządzeniem Nr 34 / 2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku

 - Zarządzeniem Nr 38 / 2014 z dnia 23 lipca 2014 roku

 - Zarządzeniem Nr 42 / 2014 z dnia 12 sierpnia 2014 roku

 - Uchwałą Nr LV / 222 / 2014 z dnia 14 sierpnia 2014 roku

 - Zarządzeniem Nr 46 / 2014 z dnia 29 sierpnia 2014 roku

 - Zarządzeniem Nr 49 / 2014 z dnia 18 września 2014 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 255 069,00 zł

    to jest do kwoty: 31 205 819,00 zł

    z tego:

    dochody bieżące zwiększa się o kwotę 48 366,00 zł to jest do kwoty: 30 203 615,86 zł

    dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 206 703,00 zł to jest do kwoty: 1 002 203,14 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie

    wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5

    ust. 1 pkt.2 i 3 ufp w wysokości 613 598,14 zł. 

3. Uchwalone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 255 069,00 zł

    to jest do kwoty: 30 788 141,57 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

4. Uchwalone w § 2 ust. 1 tiret 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 366,00 zł 

28 220 408,74 zł

5. Uchwalone w § 2 ust. 1 tiret 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 253 703,00 zł

2 567 732,83 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

6. Wydatki, o których mowa w ust. 4 obejmują w szczególności wydatki na programy  finansowane z udziałem 

    środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst

    w wysokości 678 004,56 zł.

    to jest do kwoty:

UCHWAŁA NR LVI/223/2014

RADY MIEJSKIEJ w GOLINIE

z dnia 25 września 2014 r.

    to jest do kwoty:



7. W załączniku nr 3 do Uchwały Nr  XLVI / 189 / 2014 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 23 stycznia 2014 roku 

    dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały.

8. Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr  XLVI / 189 / 2014, zawierający zestawienie planowanych

    kwot dotacji, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 

9. W załączniku nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XLVI / 189 / 2014, zawierającym zestawienie

    planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego, dokonuje się zmian określonych w załączniku

    nr 6 do niniejszej Uchwały.

10. W załączniku nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr  XLVI / 189 / 2014, zawierającym zestawienie

    planowanych dochodów i wydatków z rachunków dochodów jednostek oświatowych, dokonuje się zmian

    określonych w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały. 

11. W załączniku nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr  XLVI / 189 / 2014, zawierającym zestawienie 

    planowanych dochodów z opłat i kar pieniężnych pobierane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska 

    oraz finansowanych nimi wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, dokonuje się zmian 

     określonych w załączniku nr 8 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 

                              do Uchwały Nr LVI/223/2014 z dnia 25 września 2014 r.

                                   w sprawie zmiany budżetu na rok 2014

I. DOCHODY wg stanu na 18 września 2014 roku 30 950 750,00

zmiana o 255 069,00

  Razem 31 205 819,00

II. WYDATKI wg stanu na 18 września 2014 roku 30 533 072,57

zmiana o 255 069,00

  Razem 30 788 141,57

Dochody i wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 255 069,00 zł na podstawie:

 - pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3.09.2014r. w sprawie zwiększenia planu 

   dotacji celowych na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych 

   w ramach programu "Wyprawka szkolna" w rozdziale 85415 § 2040 o kwotę 26 366 zł;

 - decyzji organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży z dnia 11.07.2014r. o dofinansowaniu  

   w kwocie 7 000,00 zł projektu wymiany młodzieży złożonego przez Szkołę Podstawową

   w Golinie.

 - uchwały Nr XLIII / 359 / 2014 Rady Powiatu Konińskiego z 28.08.br. w sprawie 

   udzielenia pomocy finansowej Gminie Golina, z przeznaczeniem na wymianę drzwi 

   garażowych w OSP Golina, w kwocie 5 000 zł;

 - uchwały Nr XLIII / 373 / 2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28.08.br. w sprawie powierzenia 

   zadania polegającego na budowie chodnika przy drodze powiatowej nr 3234P Węglew-Sławsk  

   w miejscowości Węglew. Na w/w zadanie Powiat przekaże kwotę 20 000,00 zł;

 - uchwały Nr XLIII / 374 / 2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28.08.br. w sprawie powierzenia 

   zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji dla inwestycji związanej z uzupełnieniem 

   brakującego oświetlenia drogi powiatowej nr 3229P Spławie-Golina na odcinku od skrzyżowania 

   z drogą krajową nr 92. Na w/w zadanie Powiat przekaże kwotę 20 000,00 zł;

 - umowy o przyznanie pomocy Nr 00723-6930-UM1530076/14, zawartej w dniu 4.08.2014r.

   z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie operacji "Budowa szlaku

   turystycznego Śladami Historii i Wspomnień w miejscowości Węglew Kolonia", której celem

   jest wzrost turystycznej aktywności obszaru. Kwota dofinansowania 161 703 zł, nie więcej niż 

   80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Planowany wkład własny - 48 000 zł.

 - zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 

   13 000,00 zł, na podstawie dotychczasowego wykonania. 

 - na podstawie dotychczasowego i przewidywanego wykonania dochodów i wydatków 

   z tytułu zwrotów zaliczek na fundusz alimentacyjny - o kwotę 2 000,00 zł.  

W zakresie wydatków bieżących dokonano m.in. następujących zmian, zgodnie z bieżącymi potrzebami:

 - w dziale 801 i rozdziale 85401 wprowadzono przesunięcia pomiędzy poszczególnymi paragrafami,

   na podstawie dotychczasowego wykonania wydatków; 

 - w rozdziale 85415 § 3260 wprowadzono dotację na zadanie Wyprawka szkolna; 

 - w rozdziale 85415 § 3240 wprowadzono 20% środków własnych gminy uzupełniając dotację celową 

   na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie 

   z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, odpowiednio do złożonego zapotrzebowania. 

 - skorygowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego pomiędzy niektórymi przedsięwzięciami dla 

    sołectwa Radolina. 



W zakresie wydatków majątkowych wprowadzono następujące zmiany:

 - nowe zadanie "Wymiana drzwi garażowych w OSP Golina" -  6 361 zł; 

 - zwiększono o 4 000 zł wydatki na zadanie "OSP Przyjma - wymiana drzwi garażowych" ; 

 - wprowadzono wydatki na zadanie Budowa szlaku turystycznego Kawnice-Myślibórz, etap II-odcinek 

   Węglew Kolonia: środki własne 48 000 zł i dotacja ze środków unijnych tj. 161 703 zł. 

   W marcu br. podpisana została z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 

   w Poznaniu umowa użyczenia pasa drogi krajowej na odcinku od szkoły podstawowej do 

   skrzyżowania z drogą powiatową, pod wykonanie ciągu pieszo-rowerowego. 

 - wprowadzono wydatki na zadanie Budowa szlaku turystycznego Kawnice-Myślibórz, etap III-odcinek 

   Węglew Kolonia od drogi krajowej 92 w kierunku Węglewskich Holendrów: środki własne 179 000 zł. 

   Stowarzyszenie "Solidarni w Partnerstwie" poinformowało pismem z dnia 4.09.br, że złożony przez 

   Gminę Golina wniosek o przyznanie pomocy na w/w zadanie zajął 5 miejsce na liście ocenianych 

   operacji i mieści się w limicie dostępnych środków finansowych. Wnioskowana kwota pomocy 

   wynosi 100 500 zł. 

   Uchwałą Nr XLIII / 375 / 2014 z 28.08.br Rada Powiatu Konińskiego wyraziła zgodę na oddanie 

   w użyczenie pasa drogi powiatowej nr 3234P Węglew-Sławsk, pod wykonanie ciągu pieszo-

   rowerowego, a uchwałą Nr XLIII / 373 / 2014 powierzyła Gminie Golina realizację zadania 

   polegającego na budowie chodnika przy drodze powiatowej nr 3234P w miejscowości Węglew, 

   przeznaczając na ten cel 20 000 zł z budżetu Powiatu;

 - zwiększono plan wydatków na zadanie "Przebudowa budynku Przedszkola w Golinie - zmiana 

    istniejącej kotłowni olejowej na gazową wraz z instalacją gazową wewnętrzną" do kwoty 32 500 zł;

 - zwiększono plan wydatków na zadanie "Budowa oświetlenia w miejscowości Spławie w stronę

   drogi 92" do kwoty 20 000 zł;

 - zmniejszono plan wydatków na zadanie "Budowa przyszkolnej hali widowiskowo-sportowej w Golinie" 

    z 205 000 zł do 125 000 zł (przewidywane na bieżący rok wydatki dotyczą przystosowania projektu 

    hali do potrzeb budynku pasywnego). 

Łącznie wydatki majątkowe zwiększono o 253 703,00 zł. 


