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

(Dz.U. z 2015 roku, poz. 1515 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 XVI / 80 / 2016 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie  

   budżetu Gminy Golina na rok 2016 zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 5/2016 z dnia 05 lutego 2016 roku

   wprowadza się następujące zmiany:

1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 81.798,00 zł

    to jest do kwoty: 32 873 697,00 zł

    z tego:

    dochody bieżące zwiększa się o kwotę 81.798,00 zł to jest do kwoty: 31 812 697,00 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

    zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 25.839,00 zł

    to jest do kwoty: 4 752 542,00 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Uchwalone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 81.798,00 zł

    to jest do kwoty: 33 856 697,00 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Uchwalone w § 2 ust. 1 tiret 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 81.798,00 zł 

29 893 042,91 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XVI/80/2016  zawierający zestawienie planowanych

kwot dotacji, otrzymuje brzmienie określone załącznikim Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/80/2016 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 21 stycznia 2016 roku

zawierający zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016

otrzymiuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny.

UCHWAŁA NR XVIII/89/2016

RADY MIEJSKIEJ w GOLINIE

z 31 marca 2016 r.

    to jest do kwoty:

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w 

Golinie i w Biuletynie Informacji Publicznej.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2016

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Urszula Furmaniak



                                                               Uzasadnienie 

                              do Uchwały Nr XVIII/89/2016 z 31 marca 2016 r.

                                   w sprawie zmiany budżetu na rok 2016

I. DOCHODY wg stanu na 5 luty 2016 roku 32 791 899,00

zmiana o 81 798,00

  Razem 32 873 697,00

II. WYDATKI wg stanu na 21 stycznia 2016 roku 33 774 899,00

zmiana o 81 798,00

  Razem 33 856 697,00

Dochody i wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 81.798,00 zł na podstawie:

 - pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie 

zwiększenia planu dotacji celowych w rozdziale 85295§2030 o kwotę

39.000,00 zł na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc

państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

- pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie

zwiększena planu dotacji celowych w rozdziale 85295§2010 o kwotę

25.839,00 zł na wdrożenie Programu Rodzina 500 Plus

oraz uwzględniając wskazania w Uchwale Nr 3/308/2016 Kolegium Regionalnej

Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 lutego 2016 roku, a mianowicie:

zmieniono klasyfikację wydatków własnych środków gminy przeznaczonych

na dożywianie w szkołach dzieci i młodzieży zgodnie z Porozumieniem

z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w kwocie 35.000,00 zł w rozdziale

85295 z § 2360 na § 3110.

W związku z tą zmianą wykreślono wydatek dotacyjny w kwocie 35,000,00zł

z załącznika obejmującego "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych 

z budżetu".

     Zwiększono również wydatki w rozdziale 90095§4210 o kwotę 1.002,00 zł oraz

w rozdziale 92109§4210 o kwotę 6.314,00 zł celem doprowadzenia zgodności 

załącznika nr 2 oraz załącznika nr 7 do uchwały budżetowej celem zabezpieczenia 

realizacji przedsięwzięć uchwalonych w ramach funduszu sołeckiego.

     Zostały również sprostowane omyłki rachunkowe w załączniku do uchwały 

budżetowej "Zestawienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego".

     W planie wydatków wprowadzono zmiany wynikające z w/w pism oraz dokonano 

przesunięć pomiędzy paragrafami, zgodnie z bieżącymi potrzebami 

w jednostkach oświatowych oraz zwiększono dotację na dofinansowanie usług

MZK w Koninie o kwotę 9.643,00 zł. 

     Na wydatki rozdziału 60004§2310, rozdziału 92109§4210 oraz rozdziału 

90095§4210 zapewnione zostały środki ze zwiększenia planowanych

wpływów o kwotę 16.959,00 z podatku od nieruchomości od osób prawnych.


