
UCHWAŁA NR V/18/2019 

Rady Miejskiej w Golinie 

z 24 stycznia 2019 r. 

 
w sprawie zmiany budżetu na rok 2019 
 
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 2018 r. poz. 994 ze zm.) 
- art. 212, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 
r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje: 
 
 §1. W uchwale nr IV/9/2018 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie 
budżetu Gminy Golina na rok 2019  
wprowadza się następujące zmiany: 
 
1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 1 065 447,39 zł 
     to jest do kwoty                 44 955 561,39 zł 
      z tego 
      dochody bieżące  zwiększa się o kwotę 900,00 zł to  jest do kwoty                        43 187 721,00 zł 
      dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1 064 547,39 to jest do kwoty               1 767 840,39 zł 
      zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały .                                                                                                      
2. Uchwalone w § 2 ust.1 wydatki budżetu gminy zwiększa  się o kwotę  1 065 447,39 zł                                             
     to jest do kwoty                          47 186 061,39 zł                           
     z tego: 
     wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 900,00 zł to jest do kwoty                             38 984 777,53 zł                  
     wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 064 547,39 zł to jest do kwoty              8 201 283,86 zł                                    
     zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały. 
3. Załącznik nr 6 do uchwały nr IV/9/2018 Rady Miejskiej w Golinie, zawierający zestawienie 
planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem          
nr 4 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. 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 

Wojciech Wojdyński 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 

w sprawie zmiany budżetu na rok 2019 

 
 
 
 
I.DOCHODY wg uchwały budżetowej na 2019 rok          43 890 114,00       
zmiana o                 1 065 447,39 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Razem                 44 955 561,39 
 
 
II.WYDATKI wg uchwały budżetowej na 2019 rok                      46 120 614,00 
zmiana o                                                                                                                        1 065 447,39 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Razem                 47 186 061,39 
             
 
 
 Dochody budżetu zwiększa się na podstawie: 
- planowanych do otrzymania dochodów z tytułu realizowanych projektów w roku 2017 dotyczących 
przebudowy dróg w m. Golina ul. Bohaterów II Wojny Światowej i ul. Generała Sikorskiego 
415 808,39 zł, 
- „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków  
   i Wierzbinek” w kwocie 648 739,00 zł oraz  
z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w roku 2018 w kwocie 900,00 zł. 
 
 W wydatkach budżetu wprowadzone zostały nowe zadania majątkowe: 
-"Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – etap II” gdzie oprócz 
wydatków planowanych do dofinansowania (§ 6057) zaplanowano także udział własny na to zadanie 
w kwocie 377 546,73 zł (§ 6059), 
- budowa przyłącza wodociągowego o dł. 115 m w m. Adamów 8 304,00 zł, 
- zakup działki w m. Brzeźniak 14 000,00 zł. 
 Zmniejszono natomiast wydatki inwestycyjne na zadaniach: budowa i przebudowa dróg, ulic  
i chodników na terenie gminy o kwotę 280 350,73 zł oraz budowa ścieżek rowerowych w m. Golina 
o kwotę 119 500,00 zł. 
 W wydatkach bieżących wprowadzono dotacje dla organizacji pożytku publicznego: 
- OSP Adamów - 3 000,00 zł, 
- Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Adamowie - 1 200,00 zł oraz na: 
- dofinansowanie działań profilaktycznych pod nazwą „Razem dla bezpieczeństwa” - 3 000,00 zł, 
- wpłaty na fundusz wsparcia Policji - 2 000,00 zł, 
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia - 900,00 zł. 
 Zwiększono również kwotę dotacji na dofinansowanie działalności placówki wsparcia 
dziennego o kwotę 3 000,00 zł. Środki na zwiększenie wydatków bieżących zabezpieczono ze 
zmniejszenia wydatków w rozdz. 75412 §4210 o kwotę 2 000,00 zł, 85154 §4300 o kwotę 7 200,00 zł 
oraz 90003 §4300 o kwotę 3 000,00 zł oraz wpływu nienależnie pobranego świadczenia 900,00 zł. 
 
         


