
                                   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 2011roku w sprawie budżetu  

Gminy Golina na rok 2011 zmienionej:

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

wprowadza się następujące zmiany:

1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 603 252,00 zł

    to jest do kwoty: 27 874 882,00 zł

    z tego:

    dochody bieżące zwiększa się o kwotę 603 252,00 zł to jest do kwoty: 25 027 474,00 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 11 760,00 zł

    to jest do kwoty: 3 834 909,00 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 3

3. Uchwalone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 603 252,00 zł

    to jest do kwoty: 26 329 382,00 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 2

4. Uchwalone w § 2 ust. 1 tiret 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 273 867,00 zł 

24 345 581,00 zł

5. Uchwalone w § 2 ust. 1 tiret 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 329 385,00 zł

1 983 801,00 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

6. Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr V /21 / 2011, zawierający zestawienie planowanych kwot

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

7. § 15 Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr V/21/2011 otrzymuje poniższe brzmienie:

     Tworzy się rezerwy:

     1) ogólną w wysokości 26.500,00 zł.

     2) celowe w wysokości 40.513,00 zł

        z tego:

        - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania  kryzysowego w wysokości 40.513,00 zł.

§ 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.

    to jest do kwoty:

UCHWAŁA NR VII/29/2011

RADY MIEJSKIEJ w GOLINIE

z dnia 25 marca 2011 roku

    to jest do kwoty:



                                                               Uzasadnienie 

                              do Uchwały Nr VII/29/2011 z dnia 25 marca 2011 roku

                                   w sprawie zmiany budżetu na rok 2011

I. DOCHODY wg stanu na 24 lutego 2011 roku 27 271 630

zmiana o 603 252

  Razem 27 874 882

II. WYDATKI wg stanu na 24 lutego 2011 roku 25 726 130

zmiana o 603 252

  Razem 26 329 382

Dochody budżetu zwiększa się łącznie o kwotę 603.252,00 zł na podstawie:

 - informacji Ministra Finansów z dnia 11.02.2011 o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2011

rocznych kwotach subwencji  - zmianie uległa wysokość części oświatowej subwencji ogólnej - 

 zwiększenie o kwotę 361.492,00 zł. 

 - promesy MSWiA z dnia 23.02.2011, informującej o przyznaniu dotacji w kwocie 230.000 zł na

dofinansowanie zadania "Remont dróg zniszczonych w wyniku powodzi na terenie gminy Golina".

 - informacji Prezesa GUS z dnia 2.03.2011 o przyznaniu dotacji na zadanie "Narodowy spis powszechny 

ludności i mieszkań w 2011 roku (kwota 11.760 zł).

Wydatki budżetu zwiększa się:

 - dotacja dla Powiatu Konińskiego w kwocie 295.000 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 3230P 

   Golina - Kazimierz Biskupi, realizowanej z udziałem dofinansowania w kwocie 3 mln zł z programu

 "Narodowy Program Przebudowy Dróg lokalnych 2008-2011";

 - w rozdziale 01095 wprowadza się wydatki na zwrot dotacji wraz z odsetkami, wynikające z nieprawidłowo

wypłaconych w roku 2010 dotacji dla rolników z tytułu zwrotu podatku akcyzowego.

 - w rozdziale 60016 wprowadza się zwrot niewykorzystanej części dotacji, otrzymanej w roku 2010 od

Powiatu Konińskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 3232P w miejscowości Rosocha Kolonia".

 - w rozdziałach 85213 i 85216 wprowadza się wydatki na zwrot dotacji wraz z odsetkami, w wysokości 

stanowiącej 20% otrzymanych w 2010 roku dotacji, w związku ze zmianą interpretacji przepisów w tym

zakresie. Równocześnie, zwiększa się wydatki w tych rozdziałach na rok 2011 o 20% udział środków 

własnych Gminy.

 - rezerwę ogólną zwiększa się o 1.000 zł.

W załącznikach nr 2 i nr 4 w miejsce § 2820 wprowadza się § 2360 w odniesieniu do 3 pozycji, zlecanych do

realizacji organizacjom działającym w trybie określonym ustawą o działalności pożytku publicznego

i wolontariacie.

Niniejsza uchwała usuwa nieprawidłowości wskazane Uchwałą Nr 5/452/2011 Kolegium RIO w Poznaniu

z dnia 9.03.2011r. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

          Anna Kapturska


