
                                   w sprawie zmiany budżetu na rok 2011

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 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

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

  (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 ze zmianami)

Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr V/21/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 3 lutego 2011 roku w sprawie budżetu  

Gminy Golina na rok 2011 zmienionej:

 - Zarządzeniem Nr 3 / 2011 z dnia 24 lutego 2011 roku

 - Uchwałą Nr V / 29 / 2011 z dnia 25 marca 2011 roku

 - Zarządzeniem Nr 12 / 2011 z dnia 31 marca 2011 roku

 - Zarządzeniem Nr 17 / 2011 z dnia 22 kwietnia 2011 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 1 649 409,00 zł

    to jest do kwoty: 29 620 888,00 zł

    z tego:

    dochody bieżące zwiększa się o kwotę 217 158,00 zł to jest do kwoty: 25 341 229,00 zł

    dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1 432 251,00 zł to jest do kwoty: 4 279 659,00 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

    zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 178 958,00 zł

    to jest do kwoty: 4 013 867,00 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 3

3. 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 w wysokości 3 413 848,00 zł. 

4. Uchwalone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 1 649 409,00 zł

    to jest do kwoty: 28 075 388,00 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 2

5. Uchwalone w § 2 ust. 1 tiret 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 537 817,00 zł 

24 979 995,00 zł

6. Uchwalone w § 2 ust. 1 tiret 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 111 592,00 zł

3 095 393,00 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

7. 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 804.994,00 zł.

    to jest do kwoty:

UCHWAŁA NR IX/34/ 2011

RADY MIEJSKIEJ w GOLINIE

z dnia 19 maja 2011 roku

    to jest do kwoty:



8. § 15 Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr V/21/2011 otrzymuje poniższe brzmienie:

     Tworzy się rezerwy:

     1) ogólną w wysokości 11.348,00 zł.

     2) celowe w wysokości 25.610,00 zł

        z tego:

        - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania  kryzysowego w wysokości 25.610,00 zł.

9. Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr V/21/2011 otrzymuje brzmienie nadane

    załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

          Anna Kapturska

§ 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 IX/34/2011 z dnia 19 maja 2011 roku

                                   w sprawie zmiany budżetu na rok 2011

I. DOCHODY wg stanu na 22 kwietnia 2011 roku 27 971 479

zmiana o 1 649 409

  Razem 29 620 888

II. WYDATKI wg stanu na 22 kwietnia 2011 roku 26 425 979

zmiana o 1 649 409

  Razem 28 075 388

Dochody budżetu zwiększa się łącznie o kwotę 1.649.409,00 zł na podstawie:

 - pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29.04.2011 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych

   na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia

   rodzinne (kwota 15.408 zł);

 - pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17.05.2011 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych,

z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (kwota 163.550zł);

 - pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16.05.2011 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych

   na dofinansowanie programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (kwota 7.200 zł); 

   nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych (łączna kwota 16.000 zł);

 - przewidywanych dochodów z tytułu zwrotu wraz z odsetkami (po zakończeniu roku budżetowego) 

 - otrzymanej od Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej darowizny na rzecz pomocy dla powodzian

   w kwocie 15.000 zł;

 - aneksu nr 5 z dnia 8.04.2011r. do umowy nr 00060-6921-UM-1500144/09, dotyczącego zmniejszenia 

  dofinansowania ze środków unijnych o kwotę 8.098 zł do zadania "Uporządkowanie gospodarki 

  wodno-ściekowej na terenie gminy";

 - wprowadzenia do dochodów roku bieżącego wydatków niewygasających, których termin realizacji

    (31 marca 2011) upłynął. I tak:

    - Zadanie "Rozbudowa i remont strażnicy OSP w Spławiu z przeznaczeniem na cele społeczne - 

    - kulturalno-sportowe" - zrealizowane w terminie, z planowanej kwoty 103.328 zł wydatkowano

    99.016,62 zł (pozostała niewykorzystana kwota 4.311,38 zł);

    - Zadanie "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy" - z planowanej kwoty 

    1.449.813 zł zrealizowano w terminie wydatki na kwotę 346.774,88 zł (pozostało 1.103.038,12 zł).

 - umowy nr 35 / DS. / Wa / ORLIK / 2011 z dnia 15.04.2011 z Województwem Wielkopolskim na 

   dotację celową na dofinansowanie zadania "Moje boisko-ORLIK 2012 w Golinie" w kwocie 333.000 zł. 

W zakresie wydatków między innymi:

 - wprowadzono zadanie "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy" w wysokości

   wynikającej z niewygasających wydatków, powiększonej o kwotę 10.152 zł wynikającą ze wzrostu VAT

   w §6059 i pomniejszonej o 8.098,00 zł w §6057 (zmniejszenie dofinansowania z UE);

 - zwiększono wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych zgodnie z bieżącymi potrzebami;

 - zwiększono wydatki na wykonanie podziałów geodezyjnych pod drogę gminną w Kraśnicy;

 - zwiększono wydatki na ujawnienie podziału działek i wpisy własności w księgach wieczystych oraz 

   przygotowanie studium wykonalności i planu zagospodarowania przestrzennego;

 - zwiększono wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zabezpieczanie wałów przez OSP)

   i ubezpieczenia pojazdów OSP; 



 - zwiększono o 150.000 zł wydatki na zakup usług związanych z dowożeniem uczniów do szkół;

 - wprowadzono wydatek 5.000 zł na wniesienie na kapitał zakładowy wkładu pieniężnego w związku

   z Uchwałą Rady Miejskiej w Golinie Nr VIII/31/2011 z 5.04.2011 o przystąpieniu Gminy Golina do 

   spółki prawa handlowego pn."Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o."

 - rozwiązano rezerwę ogólną na kwotę 15.152 zł i rezerwę na zarządzanie kryzysowe na kwotę 

   14.903 zł.

 - wprowadzono środki własne w kwocie 24.150,00 zł w rozdziale 85415 na wypłatę świadczeń 

   pomocy materialnej dla uczniów.

 - dokonano korekty wydatków z funduszu sołeckiego sołectwa Przyjma, przesuwając wydatki 

   z paragrafów 4210 i 4300 w łącznej kwocie 1.500 zł do paragrafu 6060 (sołectwo wykona ułożenie 

   kostki w czynie społecznym, za całość środków zakupione będą materiały tj. kostka brukowa, cement, 

   krawężniki). 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

          Anna Kapturska

…………………………………………

             (podpis)


