
UCHWAŁA NR XLIV/222/2017 
Rady Miejskiej w Golinie 

z 28 listopada 2017 r. 
 

w sprawie zmiany budżetu na rok 2017 
 

Na podstawie: 
- art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera „d”, pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 
- art. 211, 212, 218, 219, 220, 234, 239 oraz 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje: 
 
§ 1. W uchwale Nr XXX/147/2016 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie 
budżetu Gminy Golina na rok 2017 zmienionej: 
- Zarządzeniem NR 3 / 2017 z dnia 16 stycznia 2017 roku 
- Zarządzeniem Nr 9 / 2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku 
- Uchwałą Nr XXXI / 162/ 2017 z dnia 23 lutego 2017 roku 
- Uchwałą Nr XXXII / 163 / 2017 z dnia 6 marca 2017 roku 
- Uchwałą Nr XXXIII / 169 / 2017 z dnia 30 marca 2017 
- Uchwałą Nr XXXIV / 170 / 2017 z dnia 5 kwietnia 2017 roku 
- Zarządzeniem Nr 21 / 2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku 
- Zarządzeniem Nr 29 / 2017 z dnia 31 maja 2017 roku 
- Uchwałą Nr XXXVI / 177 / 2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku 
- Uchwałą Nr XXXVII / 182./ 2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku 
- Zarządzeniem Nr 31 /2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku 
- Uchwalą Nr XXXVIII/188/2017 z dnia 13 lipca 2017 roku 
- Uchwałą Nr XXXIX/193/2017 z dnia 27 lipca 2017 roku 
- Zarządzeniem Nr 43/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku 
- Uchwałą Nr XL/198/2017 z dnia 14 września 2017 roku 
- Uchwałą Nr XLI/200/2017 z dnia 28 września 2017 roku 
- Zarządzeniem Nr 48/2017 z dnia 29 września 2017 roku 
- Zarządzeniem Nr 56/2017 z dnia 10 października 2017 roku 
- Uchwałą Nr XLII/211/2017 z dnia 26 października 2017 roku 
- Zarządzeniem Nr 57/ 2017 z dnia 27 października 2017 roku 

wprowadza się następujące zmiany: 
1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 521 961,52 zł 
     to jest do kwoty                 46 222 901,47 zł 
     z tego dochody bieżące  zwiększa się o kwotę 24 546,40 zł to  jest do kwoty        44 191 626,39 zł 
     dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 546 507,92 zł to jest do kwoty             2 031 275,08 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 10 400,00 zł to jest do kwoty               13 790 773,71 zł 
     zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 
3. Uchwalone w § 2 ust.1 wydatki budżetu gminy zmniejsza się o kwotę  1 057 779,15 zł                                             
     to jest do kwoty                          47 630 299,09 zł                           
     z tego: 
     wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 288 360,17 zł to jest do kwoty                   39 836 012,79 zł                  
     wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 769 418,98 zł to jest do kwoty               7 794 286,30 zł                                    
     zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4 do niniejszej uchwały. 



4. Postanowienia § 3 Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX / 147 /2016 z dnia 29 grudnia 2016 
roku otrzymują brzmienie: „ Deficyt budżetu w wysokości 1 407 397,62  zł zostanie 
    sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków z roku 2016. 
5.  Postanowienia § 4 Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX / 147 / 2016 z dnia 29 grudnia 2016  
     roku otrzymują brzmienie: 
     1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości    2 901 897,62 zł 
     2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości      1 494 500,00 zł                                                               
     3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 
6. Postanowienia § 5 Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX / 147 / 2016 z dnia 29 grudnia 2016 
    roku otrzymują brzmienie: 
    „ Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych  
        papierów wartościowych w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym na: 
        - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu  1 500 000,00 zł  
        - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów  1 000 000,00 zł 
7. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/ 147/ 2016 Rady Miejskiej w Golinie, zawierający zestawienie 
planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 
do niniejszej uchwały. 
 
§ 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 XLIV/222/2017 z 28 listopada 2017 r. 

w sprawie zmiany budżetu na rok 2017 
 
 
 
 
I.DOCHODY wg stanu na 27 października 2017 roku           46 744 862,99       
zmiana o                   - 521 961,52 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Razem                 46 222 901,47 
 
 
II.WYDATKI wg stanu na 30 czerwca 2017 roku           48 688 078,24 
zmiana o                                                                                                                       - 1 057 779,15 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Razem                 47 630 299,09 
             
 
 
Dochody budżetu zwiększa się na podstawie: 
- pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 09 listopada 2017 roku w sprawie zwiększenia planu 
dotacji celowej w rozdziale 80101 § 2030 o kwotę 14 602,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie 
wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej, 
- pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie zwiększenia planu 
dotacji celowej w rozdziale 85278 § 2010 o kwotę 10 400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków 
celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.  
Ponadto zmniejszone zostały dochody majątkowe planowane do otrzymania w związku z realizacją 
projektu „ Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI”. Z uwagi na 
to, że projekt ten będzie realizowany w 2018 roku ( przetarg unieważniono, ze względu na to, że ceny 
najkorzystniejszych  ofert przewyższały kwoty zapewnione w budżecie), za wyjątkiem budowy ścieżki 
rowerowej przy ul. Bohaterów II Wojny Światowej, dochody i wydatki z tego tytułu zostały 
przeniesione na rok 2018. Zaktualizowany został również plan dochodów i wydatków związanych  
z realizacją projektu przez klasy gimnazjalne Szkoły Podstawowej w Golinie „ Kopalnia kompetencji – 
rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”. 
 
W planie wydatków wprowadzono zwiększenia z otrzymanych zawiadomień. W wyniku analizy planu 
wydatków dostosowano je do przewidywanego wykonania roku 2017. Pozyskane środki częściowo ze 
zmniejszenia planu wydatków, zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków z roku 2016  
w kwocie 382 682,37 zł oraz spłaty pożyczki przez Gminną Spółkę Wodną w kwocie 25 000,00 zł 
przeznacza się na zmniejszenie planowanych przychodów w kwocie 474 000,00 zł z pożyczki na 
finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i kredytu 
długoterminowego w kwocie 469 500,00 zł. 

 


