
                                   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

 - Uchwałą Nr IX / 34 / 2011 z dnia 19 maja 2011 roku

 - Zarządzeniem Nr 21 / 2011 z dnia 31 maja 2011 roku

 - Zarządzeniem Nr 23 / 2011 z dnia 14 czerwca 2011 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 627 471,00 zł

    to jest do kwoty: 30 254 659,00 zł

    z tego:

    dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł to jest do kwoty: 25 349 529,00 zł

    dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 625 471,00 zł to jest do kwoty: 4 905 130,00 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 2 000,00 zł

    to jest do kwoty: 4 022 167,00 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 3 959 819,00 zł. 

4. Uchwalone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 1 365 628,00 zł

    to jest do kwoty: 29 447 316,00 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 2

5. Uchwalone w § 2 ust. 1 tiret 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 53 258,00 zł 

25 039 553,00 zł

6. Uchwalone w § 2 ust. 1 tiret 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 312 370,00 zł

4 407 763,00 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

    to jest do kwoty:

UCHWAŁA NR X/38/2011

RADY MIEJSKIEJ w GOLINIE

z dnia 30 czerwca 2011 roku

    to jest do kwoty:



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 1 345 895,00 zł.

8. § 3 Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr V/21/2011 otrzymuje poniższe brzmienie:

       § 3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 807.343,00 zł przeznacza się na  spłatę zobowiązań

       z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

9. § 4 Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr V/21/2011 otrzymuje poniższe brzmienie:

       § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.062.157,00 zł,  

       zgodnie z załącznikiem Nr 6. 

10. Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr V/21/2011 otrzymuje brzmienie nadane

    załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały. 

11. § 7 Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr V /21 / 2011 z dnia 3 lutego 2011 roku skreśla się. 

      Następujące po nim paragrafy nr 8 do nr 18 otrzymują odpowiednio numery 7 do 17. 

12. § 15 Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr V/21/2011 otrzymuje poniższe brzmienie:

     Tworzy się rezerwy:

     1) ogólną w wysokości 29 848,00 zł.

     2) celowe w wysokości 59 000,00 zł

        z tego:

        - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania  kryzysowego w wysokości 59 000,00 zł.

13. 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. 

14. Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr V /21 / 2011, zawierający zestawienie planowanych

    wydatków w ramach funduszu sołeckiego, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 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 X/38/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku

                                   w sprawie zmiany budżetu na rok 2011

I. DOCHODY wg stanu na 14 czerwca 2011 roku 29 627 188

zmiana o 627 471

  Razem 30 254 659

II. WYDATKI wg stanu na 14 czerwca 2011 roku 28 081 688

zmiana o 1 365 628

  Razem 29 447 316

Dochody budżetu zwiększa się łącznie o kwotę 627.471,00 zł na podstawie:

 - pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.06.2011 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych

   na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła 

   w maju i czerwcu 2010r. (kwota 2.000 zł);

 - umowy nr 00239-6922-UM1500060/10 o przyznanie pomocy finansowej w ramach PROW na lata 2007-

 2013 na zadanie "Przebudowa (adaptacja), remont, termomodernizacja budynku wraz z wyposażeniem

 Biblioteki Publicznej w Golinie" w kwocie 500.000,00 zł;

 - umowy nr 00063-6922-UM1500061/10 o przyznanie pomocy finansowej w ramach PROW na lata 2007-

 2013 na zadanie "Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Przyjmie" w kwocie 45.971,00 zł

  (zrealizowane w roku 2010);

 - umowy nr 133 / 2011 o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych 

 do gruntów rolnych ze środków FOGR w kwocie 79.500 zł. 

Planowane przychody zwiększono o wolne środki do rozdysponowania, wykazane w bilansie

za rok 2010 w kwocie 738.157,23. Środki te przeznacza się na spłaty zobowiązań z tytułu 

zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dochody 30 254 659,00 Dochody 30 254 659,00

Przychody 1 062 157,00 Wydatki -29 447 316,00

Razem 31 316 816,00 nadwyżka 807 343,00

Wydatki -29 447 316,00 Przychody 1 062 157,00

Rozchody -1 869 500,00 Rozchody -1 869 500,00

Razem -31 316 816,00 Razem -807 343,00

BILANS 0,00 0,00

Ponadto zmieniono § 951 na § 902 - przychód w kwocie 324.000 zł dotyczy spłaty pożyczki udzielonej dla 

dla Domu Kultury na realizację inwestycji, na którą DK otrzymał środki z PROW na lata 2007-2013. 

Po stronie wydatków wprowadzono:

 - zadanie "Budowa przyłącza wodociągowego o dł. 118 mb w miejscowości Węglew";

 - zadanie "Przebudowa odcinka linii średniego napięcia SN 15 kV w miejscowości Golina"; 

 - zadanie "Przebudowa (adaptacja), remont, termomodernizacja budynku wraz z wyposażeniem Biblioteki

   Publicznej w Golinie" - łączna wartość 1.040.901 zł, z udziałem dofinansowania ze środków UE 

   w kwocie 500.000 zł;



 - zwiększono dotację dla Domu Kultury w Golinie o 20.000 zł na organizację Dni Goliny; 

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

   pomiędzy paragrafami 4210 i 4300 (w kwocie 250 zł);

 - usunięto z planu wydatków pozycję dotyczącą poręczenia wekslowego na kwotę 1.199 zł, udzielonego

  na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, dotyczącego przygotowania dokumentacji 

  przedsięwzięcia "Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Subregionu Konińskiego" - 

  - zobowiązanie wygasło, o czym ZM "Koniński Region Komunalny" zawiadomił pismem z dnia 26.04.br 

  i odesłał anulowany weksel.

 - skorygowano wysokość rezerw ogólnej i celowej do niezbędnego poziomu, zgodnie ze wskazaniami 

  Uchwały Kolegium RIO w Poznaniu Nr 13 / 1117 / 2011 z 15.06.2011r. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

          Anna Kapturska

…………………………………………

             (podpis)


