
UCHWAŁA NR VIII/36/2019 
Rady Miejskiej w Golinie 

z 17 kwietnia 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 roku o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 
- art. 212, 258 i 264 ust. 3 i 4  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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 roku  
w sprawie budżetu Gminy Golina na rok 2019 zmienionej: 
- Uchwałą Nr V/ 18/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku 
- Zarządzeniem Nr 9/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku 
- Zarządzeniem Nr 12/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku 
- Uchwałą Nr VII/30/2019 z dnia 22 marca 2019 roku 
- Zarządzeniem Nr 19/2019 z dnia 29 marca 2019 roku 
 

wprowadza się następujące zmiany: 
 
1. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/9/2018 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 20 grudnia 2018 roku 
wprowadza się następujące zmiany: 
     wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 17 680,00 zł to jest do kwoty                     39 637 157,87 zł                  
     wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 17 680,00   zł to jest do kwoty                 8 549 228,93 zł                                     
     zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 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 
 
 
Zmiany wydatków  budżetu obejmują: 
 
1) zmniejszenia wydatków z tytułu: 
    - budowy i przebudowy dróg, ulic i chodników na terenie gminy             390 000,00 zł 
    - budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy                                        100 000,00 zł 
    - odszkodowań za przejęte grunty z mocy prawa                                           17 680,00 zł  
2) zwiększenia wydatków z tytułu: 
    - zakupu średniego wozu bojowego dla OSP w Przyjmie                             390 000,00 zł 
    - objęcia udziałów przez Gminę Golina w kapitale zakładowym  
      Spółki „Oświetlenie uliczne i drogowe”                                                        100 000,00 zł 
    - wykupu gruntów w m. Węglew Kolonia i Rosocha Kolonia                        17 680,00 zł 

 
 
 
 

           Przewodniczący Rady Miejskiej 
 

Wojciech Wojdyński 

 
 


