
                                   w sprawie zmiany budżetu na rok 2012

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 XIX / 76 / 2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu  

Gminy Golina na rok 2012 zmienionej:

 - Zarządzeniem Nr 5 / 2012 z dnia 27 stycznia 2012 roku

 - Zarządzeniem Nr 8 / 2012 z dnia 16 lutego 2012 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 13 000,00 zł

    to jest do kwoty: 29 550 352,00 zł

    z tego:

    dochody bieżące zwiększa się o kwotę 13 000,00 zł to jest do kwoty: 27 947 352,00 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Uchwalone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 13 000,00 zł

    to jest do kwoty: 26 512 852,00 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 2

3. Uchwalone w § 2 ust. 1 tiret 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 6 500,00 zł 

26 078 667,00 zł

4. Uchwalone w § 2 ust. 1 tiret 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 19 500,00 zł

434 185,00 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

5. Wydatki, o których mowa w ust. 2 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 507 318,00 zł.

§ 2. W Uchwale Nr XIX / 76 / 2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu 

§ 14a. Ustala się dodatkowe wytyczne do wykonywania budżetu Gminy Golina:

  1) w wyjątkowych sytuacjach wydatki realizowane przez pracowników Urzędu Miejskiego w Golinie

   mogą być realizowane z przyznanych im zaliczek gotówkowych na zasadach określonych 

   w obowiązującej w Urzędzie instrukcji obiegu dokumentów finansowo – księgowych;

  2) Burmistrz Goliny może upoważnić kierowników jednostek budżetowych do udzielania zaliczek

   pracownikom tych jednostek wg zasad określonych powyżej w pkt 1.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

          Anna Kapturska

§ 4. 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:

Gminy Golina na rok 2012 po paragrafie 14 dodaje się paragraf 14a w następującym brzmieniu:

UCHWAŁA NR XX/83/2012

RADY MIEJSKIEJ w GOLINIE

z dnia 1 marca 2012 roku

    to jest do kwoty:



                                                               Uzasadnienie 

                              do Uchwały Nr XX/83/2012 z dnia 1 marca 2012 roku

                                   w sprawie zmiany budżetu na rok 2012

I. DOCHODY wg stanu na 16 lutego 2012 roku 29 537 352

zmiana o 13 000

  Razem 29 550 352

II. WYDATKI wg stanu na 16 lutego 2012 roku 26 499 852

zmiana o 13 000

  Razem 26 512 852

Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 13 000,00 zł na podstawie:

 - przewidywanych, a nie ujętych w planie, wpływów z czynszów za wynajem 

   lokali komunalnych.

Planowane wydatki w niektórych rozdziałach skorygowano na podstawie dotychczasowego 

wykonania i przewidywanych potrzeb, m.in. wprowadzono wydatki na wypłacenie odszkodowań

za nieruchomości przejęte pod budowę drogi w obrębie Kraśnica, Węglew na podstawie decyzji 

Starosty Konińskiego. 

Wprowadzono wydatek majątkowy na realizację Porozumienia dotyczącego przygotowania

wniosku o środki unijne na realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej

na terenie gmin członkowskich Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie".

Przewodnicząca Rady Miejskiej

             

              Anna Kapturska


