
UCHWAŁA  NR XXIV/109/2016 

RADY MIEJSKIEJ w GOLINIE 

z 28 lipca 2016 r. 

 

w sprawie zmiany budżetu na rok 2016 

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 2016 r. poz. 446) 

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

publicznych (Dz.U. z 2013 r. 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 r. w sprawie budżetu 
Gminy Golina na rok 2016 zmienionej: 
- Zarządzeniem Nr 5/2016 z dnia 05 lutego 2016 roku 
- Uchwałą Nr XVIII/89/2016 z dnia 31 marca 2016 roku 
- Zarządzeniem Nr 17/2016 z dnia 04 kwietnia 2016 roku 
- Zarządzeniem Nr 19/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
- Uchwałą Nr XIX/91/2016 z dnia 05 maja 2016 roku 
- Uchwałą Nr XX/98/2016 z dnia 17 maja 2016 roku 
- Zarządzeniem Nr 20/2016 z dnia 18 maja 2016 roku 
- Zarządzeniem Nr 23/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku 
- Zarządzeniem Nr 25/2016 z dnia 27 lipca 2016 roku 
wprowadza się następujące zmiany: 

1.Uchwalone w § 1 ust.1  dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł 
to jest do kwoty                36 975 595,08 zł  
z tego: 
dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł to jest do kwoty                      1 194 000,00 zł 

    zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.   
         
2. Uchwalone w § 2 ust.1 wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 10.000,00zł 
    to jest do kwoty                 38 336 951,08 zł  
    z tego: 
    wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 4 872,00 zł to jest do kwoty            33 851 791,89 zł 
    wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 14.872,00 zł to jest do kwoty            4 485 159,19 zł   
    zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały. 

3. Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XVI/80/2016 zawierający zestawienie 

planowanych kwot dotacji otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 

4. Postanowienia § 12 Uchwały Nr XVI/80/2016 z dnia 21 stycznia 2016 roku otrzymują brzmienie: 
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 135.000,00 zł       
oraz niewykorzystane środki z roku 2015 w kwocie 7.907,00 zł przeznacza się na wydatki na 
realizację zadań określonych: 
1/ w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 137.907,00 zł 
2/ w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000,00 zł. 
 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 

Miejskim w Golinie i w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

           Przewodnicząca Rady Miejskiej 

                  Urszula Furmaniak 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XXIV/109/2016 z 28 lipca 2016 r. 

w sprawie zmiany budżetu na rok 2016 

 

 
I.  DOCHODY wg stanu na 29 czerwca 2016 roku          36 965 595,08 

zmiana o                      10 000,00 

Razem                           36 975 595,08 

 

II. WYDATKI wg stanu na 29 czerwca 2016 roku                      38 326 951,08 

zmiana o                                                                                                                   10 000,00 

Razem                            38 336 951,08
            

 

Dochody i wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej 
otrzymanej z powiatu z przeznaczeniem na termomodernizację budynku garażowego OSP 
Radolina i OSP Adamów poprzez wymianę bram garażowych. Natomiast pozyskane środki 
ze zmniejszenia planu wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w dziale 750   
o kwotę 29.279,00 zł oraz wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne w dziale 801 
o kwotę 70.000,00 zł przeznacza się na: 

- dofinansowanie wymiany bram garażowych                                               4.872,00 zł z tego: 

w OSP Radolina                                                                                                        2.196,00 zł 
w OSP Adamów                                                                                                        2.676,00 zł 

-  remont mieszkania komunalnego                                                                        16.500,00 zł 

- dotację do innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z gminy Golina 
korzystających z przedszkoli położonych na terenie tych gmin                              70.000,00 zł 

- zwiększenie wydatków na zadania realizowane z programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych o środki niewykorzystane w roku 2015                            7.907,00 zł 

 

Zmienia się nazwy zadań inwestycyjnych: 

- zadanie „Wykonanie DT na budowę ulicy gen. Sikorskiego w m. Golina” na zadanie 
„Przebudowa drogi w miejscowości Golina, ul. Generała Sikorskiego”. 

- zadanie „Wykonanie DT na budowę ulicy Bohaterów II Wojny Światowej w m. Golina” na 
zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Golina, ul. Bohaterów II Wojny Światowej” oraz 

- „Budowa drogi Rosocha Kolonia” na zadanie „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych obręb Rosocha Kolonia oraz obręb Golina Kolonia”. 

 


